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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(รอบ 6 เดือน) 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

       คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
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1. จัดท าค าส่ังคณะท างานติดตาม

จ านวนนักศึกษาและคณะท างาน

ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

คณะ ฯ มีการแต่งต้ังคณะท างาน ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  และมีการติดตามจ านวน

นักศึกษา ทุกรอบการรับนักศึกษา โดยให้ทาง

หลักสูตรช่วยเร่งประชาสัมพันธ์ตามส่ือออนไลน์

ค าส่ังแต่งต้ังคณะ 

ท างาน ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

Open house ออนไลน์

2. จัดท า/ปรับหลักสูตรให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้เรียนและตลาด 

แรงงาน

คณะ ฯ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบการปรับปรุงให้ทันสมัย ตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียนและตลาด แรงงาน

เล่มหลักสูตร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ท่ีผ่านสภา

มหาวิทยาลัย รับทราบ

เรียบร้อยแล้ว

3. ประชุมคณะ ท างานและรายงาน

สรุปผลการติดตามและประชาสัมพันธ์

กลุ่ม เป้าหมาย รอบ 6,9 เดือน

คณะ ฯ มีการประชุมคณะท างานและรายงาน

สรุปผลการติดตามและประชาสัมพันธ์กลุ่ม 

เป้าหมาย

การประชุม

คณะท างาน

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

Open house ออนไลน์4. น าผลสรุปมาปรับปรุงหรือพัฒนา

หาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป

คณะ ฯ  น าผลสรุปมาปรับปรุงหรือพัฒนาหา

แนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป

N/A

1. จัดท าค าส่ังและค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบ ประมาณ 2565

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการรวมท้ังจัดประชุมคณะกรรมการ

เพ่ือรับทราบค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ค า

รับรองของการปฏิบัติราชการมีความถูกต้อง 

และได้รับการลงนามจากผู้ บริหารของ

หน่วยงานเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป

2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบ ประมาณ 

2565

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท าคู่มือ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบ 

ประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน มีข้อมูลตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์

การให้คะแนน ท่ีถูกต้อง ในระบบติดตามผล

การปฏิบัติราชการ

3. จัดท าปฏิทินและติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบ ประมาณ 

2565

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท าปฏิทินการ

ถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน มีผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 

ตามตัวช้ีวัด มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ

ด าเนินการตามตัวช้ีวัดได้ครบถ้วน ถูกต้อง 

อย่างต่อเน่ือง

1.ด้านกลยุทธ์

1.1จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผน 

การรับท่ีก าหนดไว้

1. จ านวนนักศึกษาในบางสาขายังไม่

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัย

อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท า

ให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชา 

กรในวัยเรียนลดลง และมีอัตรา

ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน (T:66)

3. หลักสูตรยังไม่ตรงตามความ

ต้องการของผู้เรียนและตลาด 

แรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มี

ประสิทธิภาพมากพอท าให้การ

เข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการ

ตัดสินใจ

5. นักศึกษาท่ีผ่านการรับเลือกสละ

สิทธ์ิ เน่ืองจากได้รับการคัดเลือกเข้า

ศึกษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

6. สถาบันการศึกษาท้ังในและ

ต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน 

(T:61)

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียงP

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง (FM-RM-03) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

ลดความเส่ียงP 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหารมีการ

เปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกิน

กว่าความสามารถของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียน แปลง 

ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้

4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด 

ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 /รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ: 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

(ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์)และ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 บรรลุผลท้ังหมด

 8 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัด

ท้ังหมด 32 ตัวช้ีวัด 

ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีเหลือ อยู่

ระหว่างการ

ด าเนินงานและ

รายงานผลต่อไป
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

4. น าผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการมาปรับ ปรุง/พัฒนาในปีถัดไป

คณะวิทยาการจัดการมีผลการปฏิบัติราชการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความก้าวหน้า

และถูกต้องทุกเดือน  มหาวิทยาลัยทราบผล

การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

 หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการ

บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดและได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ทุกไตรมาส หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดและได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน ทุกไตรมาส และถ้าหากตัวช้ีตัวไหน

ไม่บรรลุตามเป้าหมายหน่วยงานจะน าผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายงานต่อ

คณะกรรมการไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาในปีถัดไป

1. จัดท าค าส่ังคณะท างานด้านการ

บริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 โดยในการจัดท าแผน ได้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงต่อการ

ก าหนดยุทธศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 ได้มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และ

เลือกมาเฉพาะท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จากน้ัน ได้ให้ผู้บริหาร

ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อ

คณะวิทยาการจัดการ แล้วน าผลมาวิเคราะห์

เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ ท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป

เล่มแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2565-2569) และ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565

2. ประชุมคณะ ท างานเพ่ือติดตามเฝ้า

ระวังวิเคราะห์สภาพ แวดล้อม

ภายนอกท่ีมีผลต่อการบริการวิชาการ 

รอบ 3,6,9,12 เดือน

คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2566)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือ

รองรับต่อการเปล่ียนแปลง โดยเกิดจากการ

วิเคราะห์ผลกระทบจากท้ังปัจจัยภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอก อกีท้ังค านึงถึง

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ท่ี

คณะต้องด านินการให้สอดคล้อง เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันอกีด้วย

'เล่มแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2565-2569) และ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565

ลดความเส่ียง

P 1.3 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

1.การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล

 ในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด

P 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหารมีการ

เปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกิน

กว่าความสามารถของหน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียน แปลง 

ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้

4. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด 

ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงาน และประกัน

คุณภาพผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 บรรลุผลท้ังหมด

 8 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัด

ท้ังหมด 32 ตัวช้ีวัด 

ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีเหลือ อยู่

ระหว่างการ

ด าเนินงานและ

รายงานผลต่อไป
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

3. รายงานสรุปผลการติดตามเฝ้า

ระวังของคณะท างานฯ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการช้ีแจงแนว

ทางการด าเนินงานร่วมกันในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ

บริหารแผนและงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเร่ืองการ

บริหารแผนและ

งบประมาณ 

ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2565

4. น าผลสรุปมาปรับปรุง/พัฒนาหา

แนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ

วิทยาการจัดการ ได้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

ให้แก่ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุก

เดือนผ่านทางระบบ ERP

รายงานผลการ

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ในระบบ

 ERP

1. จัดท าค าส่ังคณะท างานด้านการ

บริการวิชาการ
มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการ

บริการ ท่ีมีศักยภาพการพัฒนาครัวเรือนใน

ชุมชน ท้ังศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศ

ศาสตร์

2. ประชุมคณะ ท างานเพ่ือติดตามเฝ้า

ระวังวิเคราะห์สภาพ แวดล้อม

ภายนอกท่ีมีผลต่อการบริการวิชาการ 

รอบ 3,6,9,12 เดือน

ปรับก าหนดการ/ช่วงเวลาการด าเนินงาน ลง

พ้ืนท่ีพัฒนาครัวเรือนในชุมชน เพ่ือความ

ปลอดภัยและสะดวกต่อการด าเนินงาน

3. รายงานสรุปผลการติดตามเฝ้า

ระวังของคณะท างานฯ

มีการรายงานผลในแต่ละข้ันตอนการด าเนินงาน

 เพ่ือเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์

4. น าผลสรุปมาปรับปรุง/พัฒนาหา

แนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป

มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือ

ปรับปรุง/พัฒนาหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

ด าเนินงานปีงบประมาณถัดไป

1. จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับบุคลากรในคณะเพ่ือส่งเสริมให้

ท างานวิจัย

คณะวิทยาการจัดการมีการจัดโครงการอบรม

ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือใช้ในการ

ย่ืนจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

2. สนับสนุนส่งเสริมการท างานวิจัย

และและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

โดยมีคลีนิควิจัยให้ค าปรึกษา

คณะวิทยาการจัดการมีคลีนิควิจัยให้ค าปรึกษา

แก่คณาจารย์ นักวิจัย เพ่ือสนุนส่งเสริมการ

ท างานวิจัย

3. ติดตามจ านวนผลงานวิจัย 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.ด้านการปฏิบัติงาน

P 1.3 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

1.การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล

 ในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการวิจัยท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

กับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 

อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย

3. การให้ความส าคัญและ

ประสิทธิภาพการท างานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมี

น้อย

4 4 16

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล

P

P 1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการด าเนินงานด้านบริการ

วิชาการ

ลดความเส่ียงความเส่ียงสูง

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงาน และประกัน

คุณภาพผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการ

9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้รับผิดชอบ: 

ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการ

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 33 4 12 ความเส่ียงสูง 3

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง การด าเนินงาน

สามารถด าเนินไปได้

ในสภาวการ

ปรับเปล่ียนนโยบาย

ของรัฐบาล

มีการติดตามจ านวน

ผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีท่ี

น าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ของหน่วยงาน

ประจ าทุกเดือน

มีรายงานการประชุมเพ่ือสรุปผลการติดตาม

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีท่ี

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

4. ประชุมเพ่ือน าผลการติดตาม

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ

เทคโนโลยีท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์มาปรับปรุง/พัฒนาให้มีจ านวน

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

1. จัดท าค าส่ังผู้รับผิดชอบดูแล

นักศึกษาในการท ากิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือ

ก ากับ ดูแล ส่ังการ การด าเนินงานด้านกิจการ

นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

2. ประชุมผู้เก่ียวข้องกับการท า

กิจกรรมนักศึกษา

มีการประชุมผู้เก่ียวข้องกับการท ากิจกรรม

นักศึกษา และจัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม

3. ติดตามและเฝ้าระวังเก่ียวกับการ

ท ากิจกรรมนักศึกษา

มีการติดตามและเฝ้าระวังเก่ียวกับการท า

กิจกรรมนักศึกษา

4. สรุปและน าผลการท ากิจกรรม

นักศึกษามาปรับปรุง /พัฒนาในปีถัดไป

มีการสรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม/

โครงการ และน าผลการท ากิจกรรมนักศึกษา

มาปรับปรุง /พัฒนาในปีถัดไป

1. มีค าส่ังคณะท างานติดตามเฝ้าระวัง

โรคระบาด

คณะวิทยาการจัดการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง

คณะท างานเพ่ือติตามเฝ้าระวังโรคระบาด

2. ประชุมคณะ ท างานติดตามเฝ้าระวัง

โรคระบาด

คณะฯ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าความเข้าใจ

ในการตรวจเผ้าระวังโรคระบาด

3. ติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาด คณะฯ ได้ก าหนดจุดคัดกรอง เพ่ือเฝ้าระวังโรค

ระบาด โดยให้เจ้าหน้าตรวจเช็คอุณหภูมิ และ

การใส่หน้ากากอนามัย ของบุคคลเข้าออกตึก

4. สรุปและน าผลการเฝ้าระวังราคระ

บาดมาปรับปรุง/พัฒนาต่อไป

คณะฯ ได้สรุปผลการเฝ้าระวังโรคระบาดเพ่ือ

มาพัฒนาการเฝ้าระวังโรคระบาด

1. มีผู้รับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การเกิดไฟฟ้าดับ

คณะฯ มีฝ่ายอาคารและสถานท่ีในการดูแล

รับผิดชอบเก่ียวข้องกับการเกิดไฟฟ้าดับ

2. ติดตามตรวจ สอบระบบไฟฟ้า

เบ้ืองต้นในคณะฯ

ฝ่ายอาคารและสถานท่ีของคณะฯ มีการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดือน

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ: 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

(ส่วนงานอาคาร

สถานท่ี)

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

P 3.1 ไฟฟ้าดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิด

จากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลง

สายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิด

ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งู

เล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละ

สายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะ

ลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

ไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้

อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า

ขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติใน

ระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่ง

ไฟฟ้าต้นไม้ท่ีข้ึนขนานอยู่กับแนว

สายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง

3. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไป

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการวิจัยท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

กับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 

อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย

3. การให้ความส าคัญและ

ประสิทธิภาพการท างานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมี

น้อย

4 4 16P

P 2.3 โรคระบาด มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรม

ความเส่ียง ไม่ปฏิบัติตัวตาม

ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 

และการอยู่รวมกลุ่มกันหลายคน อยู่

ในสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ และ

พบว่ามีรายงานพบผู้ติดเช้ือเป็น

บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาล้ย

ลดความเส่ียง

P P 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด

1. นักศึกษาไม่สามารถรวมตัวเพ่ือ

ด าเนินการจัดกิจกรรมได้เน่ืองจาก

สถานการณ์ด้านการแพร่กระจาย

ของโรคระบาด

2. รูปแบบของกิจกรรมบางกิจกรรม

 มีข้อจ ากัดในการใช้พ้ืนท่ี จ านวนคน

เข้าร่วม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์

ปัจจุบัน 

3. การด าเนินการจัดกิจกรรมไม่

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ เกิค

วามล่าช้า มีการปรับเปล่ียนหรือ

ขยายเวลาในการด าเนินงาน  

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้รับผิดชอบ: 

ฝ่ายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการ

ความเส่ียงปาน

กลาง

ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ: 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม

ก ากับดูแล : 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ลดความเส่ียง

3 3 9ลดความเส่ียง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

มีการติดตามจ านวน

ผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีท่ี

น าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ของหน่วยงาน

ประจ าทุกเดือน

มีรายงานการประชุมเพ่ือสรุปผลการติดตาม

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีท่ี

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

 คณะวิทยาการจัดการ

 มีการก ากับ ควบคุม 

ดูแลนักศึกษา ส าหรับ

การจัดกิจกรรมนอก

สถานท่ี และการจัด

กิจกรรมได้รับอนุญาต

จากคณะวิทยาการ

จัดการ  ส าหรับการ

จัดกิจกรรมนักศึกษา

เป็นไปตามกฎระเบียบ

ท่ีก าหนดของ

มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

มีคณะท างานและมี

ความเข้าใจในการเฝ้า

ระวังโรคระบาด และ

ปรับรูปแบบการเรียน

การสอนและการ

ปฏิบัติงานให้

เหมาะสมกับ

สถานการณ์

ในรอบ 6 เดือน คณะ

วิทยาการจัดการไม่มี

เหตุไฟฟ้าดับ
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

3. ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับ

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองระบบไฟฟ้า

ของมหาวิทยาลัย

คณะฯ มีการประสานงานด าเนินงานร่วมกับ

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองระบบไฟฟ้าของ

มหาวิทยาลัย

1. จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะวิทยาการจัดการได้จัดท าแผนป้องกันและ

ระงัยอัคคีภัย

2. ส่ือสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง 

www.fms.ssru.ac.th

มีการส่ือสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยของหน่วยงานให้กับบุคลากรภายใน

คณะฯทราบผ่านช่องทางเว็ปไซด์ 

www.fms.ssru.ac.th

3. ติดตาม และประเมินผล

ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการได้ก าหนดเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

4. คณะวิทยาการจัดการ โดย

มหาวิทยาลัยฯ มีการท าประกันภัย 

เพ่ือกระจายหรือโอนความเส่ียง

คณะวิทยาการจัดการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ท า

ประกันภัยเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

1. จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯ มีแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการภัยคุกคามทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนท่ี

ก าหนด

3. เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการป้อง 

กันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศผ่านช่อง ทางส่ือสารต่างๆ 

เช่น บันทึกข้อความระบบ e-office 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. ด าเนินการตามแผนป้องกันภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น มีการดูแลรักษา/

ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีสภาพท่ีใช้งานได้

5. ติดตาม และผลประเมินผล

ความส าเร็จของการป้องกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ: 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

(ส่วนงานอาคาร

สถานท่ี)

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

(ส่วนงานอาคาร 

สถานท่ี)

ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

(ส่วนงานศูนย์

คอมพิวเตอร์)

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง

P 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกัน

ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาด

ของโปรแกรมท่ีใช้งานท าให้เกิดภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง

3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

มีความเก่าระบบไฟฟ้าอาจมีการ

ช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแล

การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจ

ก่อให้เกิดจุดท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อต

หรือลัดวงจร

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9

P 3.1 ไฟฟ้าดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิด

จากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลง

สายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิด

ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งู

เล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละ

สายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะ

ลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

ไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้

อุปกรณ์ป้องท างาน ท าให้ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า

ขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติใน

ระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่ง

ไฟฟ้าต้นไม้ท่ีข้ึนขนานอยู่กับแนว

สายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง

P คณะวิทยาการจัดการ

มีแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย มี

ผู้รับผิดชอบในการดู

และตรวจสอบ

อุปกรณ์ฟ้าท่ีเป็น

สาเหตุในการเกิด

ไฟฟ้าช๊อตและในรอบ 

6 เดือน คณะ

วิทยาการจัดการไม่มี

การเกิดอัคคีภัย

ในรอบ 6 เดือน ระบบ

ข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่มีการ

สูญหายและไม่มีภัย

คุกคามทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการมี

การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผ่านบันทึกข้อความ (ระบบ 

e-office) และเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

www.fms.ssru.ac.th

ผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันภัยคุกคาม

ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในรอบ 6 เดือน คณะ

วิทยาการจัดการไม่มี

เหตุไฟฟ้าดับ
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมินหลังควบคุม  

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน

ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

N/A

1. ตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

ต้องการแก้ไข และแจ้งความต้องการ

ไปยังมหาวิทยาลัย

2. ก าหนดร่างประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ร่วมกับมหาวิทยาลัย

3.น าเสนอประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ฉบับใหม่ต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบม.) หรือคณะกรรม 

การปฏิรูปกฎหมาย พร้อมท้ังน าไป

ปฏิบัติ

4. เผยแพร่/ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ

ท่ีมีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานทราบ

1. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์ 

กรท่ีดี และนโยบายด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

1.คณะวิทยาการจัดการก าหนดนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์กรท่ีดีและนโยบายด้านการ

ป้องกัน และปราบ ปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

2. มีการประชา สัมพันธ์/สร้างความรู้

ความเข้า ใจให้กับบุคลากรในเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

2. คณะวิทยาการจัดการมีการประชาสัมพันธ์/

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน

เว็บไซต์ www.fms.ssru.ac.th

3. ก ากับ/ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดตาม

แนวทางการบริหารการด าเนิน งาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ

คณะวิทยาการจัดการมีการติดตามเก่ียวกับ

การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 เช่น วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

e-bidding

ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ:ฝ่ายคลัง

และพัสดุ

(ส่วนงานพัสดุ)

4 3 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

12 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง ผู้ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายคลังและพัสดุ

16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง

P การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้ง

ก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ

 และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการ

บริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขัน

ระดับนานาชาติได้ (T:60)

P การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อ

ประสานงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ประกอบการ

4 4

ก ากับดูแล: 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ:

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

(ส่วนงานศูนย์

คอมพิวเตอร์)

P 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ท่ีไม่ทันสมัยต่อการป้องกัน

ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาด

ของโปรแกรมท่ีใช้งานท าให้เกิดภัย

คุกคามทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4 4 16 ความเส่ียงสูง 3 3 9 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความเส่ียง

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

5. ความเส่ียงการทุจริต

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

ในรอบ 6 เดือน ระบบ

ข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศไม่มีการ

สูญหายและไม่มีภัย

คุกคามทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.บันทึกข้อความแจ้งระเบียบและข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                   

2.ระบบ e-officecและเว็บไซต์ 

www.fms.ssru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ

มีการปฎิบัติตามการ

เปล่ียนแปลงกฏหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

ไม่มีข้อร้องเรียนใน

เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้าง

ท่ีมีการผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

 ในรอบ 1ปี


