แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

คำนำ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยโล
จิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรั ฐ กำหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ตาม พ.ร.บ.วิ นั ย ฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัว บ่ งชี้ที่ 5.1 (ข้ อ 3) กำหนดให้ห น่ ว ยงานดำเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ย งที่ เป็ น ผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของคณะและให้ ระดั บ ความเสี่ ย งลดลงจากเดิ ม ประกอบกั บ การประเมิ น
“คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน
ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นัน้
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงได้ทำแผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิท ยาลั ย โลจิส ติก ส์ และซัพ พลายเชนหวังว่าแผนบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซั พพลายเชนให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ห น่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัย ฯ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุ ดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การ
บริห ารจัด การ ตัวบ่ งชี้ ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่ อการกำกั บ ติ ด ตามผลลัพ ธ์ต ามพั นธกิจ กลุ่ ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงานดำเนินมีการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากร
ได้รับรู้ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับ
ได้ ในทุก ความเสี่ย ง รวมทั้ งเกณฑ์ ก ารประเมิน “คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 10 การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ระบุ ใ ห้ ส่ ว นราชการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้มีการจัดทำแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ให้ ผ ลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบใน
การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ ที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทาได้
ปรับ ประยุ ก ต์ ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ ย งตามหลัก การของคณะกรรมการร่วมของ
ส ถ า บั น วิ ช า ชี พ 5 แ ห่ ง ( COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway
Commission) จำนวน 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสีย่ ง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ข

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความ
เสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุ จริต โดยผลการประเมินมีความ
เสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัด การความเสี่ยง จำนวน 1 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 16
ความเสี่ยง ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการ
รับที่กำหนดไว้
การควบคุมภายใน
วิท ยาลัยโลจิสติกส์ และซัพ พลายเชน ได้สรุป การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน พร้อ มทั้ งจั ด ทำแผนการปรับ ปรุงการควบคุ ม ภายในวิท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวน
งานที่ควบคุมภายใน ดังนี้
งาน
1.งานบุคคล
1.1 งานธุรการและสารบรรณ

1.2 งานพัฒนาบุคลากร

1.3 งานสรรหาบุคลากร

2. งานประชาสัมพันธ์
3.งานแนะแนว

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การ
ร่าง/พิมพ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการ
จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ ามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดขี องหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดขี อง
หน่วยงาน

จำนวนกิจกรรม
การควบคุม
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งาน

4.งานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

5. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทศั นคติ ค่านิยม ความมี
สุนทรีย์ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
6.งานอาคารและสถานที่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความ
สะดวกต่างๆ พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
7.งานโสตทัศนูปกรณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
8.งาน iT
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานมีความ
ทันสมัย มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
9.งานยานพาหนะ
วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตงานและความ
รับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
10.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการ
และท้องถิ่น
ของชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
11.งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
12.งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มกี าร
ตีพมิ พ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
13. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิ ละได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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14. งานจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ ามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)

15. งานจัดทำแผนการเรียนตลอด วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตร
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่า
ด้วยการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ ามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
16. งานรับนักศึกษา
วัตถุประสงค์ เพือ่ คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้
เป็นไปตามระบบ Clearing house และแผนการรับ
นักศึกษาที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
17.งานบริหารพัสดุ
17.1 งานจัดหาพัสดุ-จัดซือ้ จัด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้าง
เป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ ามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
17.2 งานควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้
งาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
17.3 งานจำหน่ายพัสดุ
เพื่อจำหน่ายพัสดุทีเ่ สื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
18. งานเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่าย
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ด้าน
-การรายงานทางการเงิน (F)
-การปฏิบัตติ ามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )
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19. งานจัดทำคำขอตัง้
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการบริหาร
จัดการหน่วยงานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
20. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจน
และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
และสามารถนำไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
21. งานประกันคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติ ามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ( C )
22. งานติดตามและประเมินผล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการ
การปฏิบัตริ าชการ
ปฏิบัตริ าชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัตริ าชการ
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
วัตถุประสงค์ดา้ น การดำเนินงาน (O)
23. งานจัดหาทรัพยากร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
สารสนเทศ
กับความต้องการของผูใ้ ช้และนโยบายของห้องสมุด
วัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน (O)
24.งานบริการยืม-คืน ทรัพยากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการได้ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศที่คน้ คว้าอย่างเต็มที่
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
25.งานทดสอบสถาบันคุณวุฒิ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพของทักษะ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ระดับฝีมอื แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
26.งานมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพของทักษะ
ระดับฝีมอื แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O)
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สารบัญ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพืน้ ฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.11 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2.12 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.2.13 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (University Development Goals)
1.3 ผลการดำเนินงานของปีท่ผี ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.3.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
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สารบัญ
1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 วิท ยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน
ภาคผนวก 2 การระบุ ค วามเสี่ ย ง และประเมิ น ความเสี่ ย ง (FM-RM 01)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญั ติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้
ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา
12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
โดยวิธี ก ารอื่ น ใด เพื่ อแสดงความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ ส่ ว น
ราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ ทั้งนีต้ ามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับ หน่ ว ยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้ หน่ วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินั ย ฯ ถือ ปฏิบั ติต าม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีก ารศึกษา 2563 ตัวบ่งชี้ที่
5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้ห น่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
ตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1

1.2 ข้อมูลพืน้ ฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน

2

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน

3

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพือ่ การผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
1.2.4 พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิ ต และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนที่ ส นองตอบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา
สถานประกอบการและสังคม
1.2.6 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถขี องรัตนโกสินทร์”
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
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1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ ำองค์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
1.2.11 นโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้
ก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัด สภาพแวดล้อ มที่ด ีด ้า นการเรีย นการสอนให้ก ับ นัก ศึก ษา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ค ณาจารย์ไ ด้พ ัฒ นาในเส้น ทางวิช าชีพ ทั ้ง ในด้า นวุฒ ิ
การศึก ษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอั งกฤษ
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิท ยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณ ฑิตเพื่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
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3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒ นานัก ศึก ษาให้เ ป็น บัณ ฑิต ที่มีค วามรู้ค วามสามารถด้านเทคโนโลยีแ ละการใช้
ภาษาอัง กฤษ อยู ่ใ นระดับ ที ่ด ี และบุค ลิก ภาพ ที ่ส ง่า งามสามารถนำไปใช้ใ น
ชีวิตประจำวันได้
6) พัฒ นานัก ศึก ษาให้เ ป็น บัณ ฑิ ต ที ่ม ีพ รสวรรค์แ ละความสามารถพิเ ศษที ่โ ดดเด่น
นอกจากศาสตร์ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ ่ง เน้น ผลิต งานวิจ ัย ที ่เ ป็น การสร้า งองค์ค วามรู้ใ หม่แ ละพัฒ นาเป็น นวัต กรรมที ่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นัก ศึก ษาตั้งแต่ระดับ ปริญ ญาตรีถึงปริญ ญาเอกมีขีดความสามารถในด้าน
การวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริม ให้มีก ารบริก ารวิชาการที่เ ชื่อ มโยงกับ งานวิจัย และเกิด การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
2) สร้า งเครือ ข่า ยกับ องค์ ก รภาครัฐ และเอกชนในการให้บ ริก ารวิช าการ เพื ่อ แก้ไ ข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่ มวัย
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่ง เสริม และสนับ สนุน การวิจ ัย ค้น คว้า เพื ่อ เป็น ศูน ย์ก ลางแห่ง การเรีย นรู ้ท าง
วัฒนธรรม
3) สนับ สนุน ให้มีก ารสร้า งเครือ ข่า ยทางวัฒ นธรรมแลกเปลี่ย นเพื่อ การอนุรัก ษ์ แ ละ
เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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1.2.12 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งงานวิ จั ย และนวั ต กรรมระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
1.2.13 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ
โลกอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดี และมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่
ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น
“ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา “มหาวิทยาลัย เอตทัคคะที่มีอัต
ลักษณ์” เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model
จากรูป แบบของการบริ ห ารจั ด การมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาด้ วย SSRU “KEEP”
Model มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ไว้ รายละเอียดดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
7

W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH”
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1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีท่ผี ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2561
2562
2563

สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รวมทัง้ สิ้น

1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

5

6
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1 แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี
2.2 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.3 แขนงการจัดการการขนส่ง
2.4 แขนงการจั ด การการขนส่ ง สิน ค้ า
ทางอากาศ
3 .ส า ข าวิ ชาก ารจั ด ก าร โล จิ ส ติ ก ส์
(หลักสูตรนานาชาติ)

663
231
432
246
51
133

90
90
0
-

572

111

683

435

81

368

181

92

273

145

81

226

391

19

410

290

0

142

159
86
110

19
-

159
19
86
110

142

-

142

-

-

-

-

753
321
432
246
51
133

40

-

-

87

-

-

2

-

2

11

-

11

-

-

-

4. สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
สำหรับธุรกิจออนไลน์

-

-

-

25

-

25

21

-

-
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จำนวนนักศึกษา
สาขาวิชา
ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
15
63
78
22
38
61
22 32 54
15
63
78
22
38
61
22 32 54
9
20
57 27
49 20
27 47 11
11
9
20
57
27
49 20
27
47
742

155

863

614

170

784

461

153

466

1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา
2560

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1 แขนงวิชาการธุรกิจพาณิชยนาวี
2.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
2.4 แขนงวิชาการจัดการขนส่ง
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รวมทั้งสิ้น
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
ปีการศึกษา
การมีงานทำ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ.

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

162
269
127
115
27
1

169
349
148
107
37
57
3

181
371
141
92
27
111
3

1

2

15

432

523

570

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

96.28
4,870

95.91
4,870

97.17
4,870
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1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จำนวน
สาขาวิชา
ผลงานวิจยั
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ผลงาน

นำไปใช้

ผลงาน

นำไปใช้

ผลงาน

นำไปใช้

60

50

49

47

38

27

60

50

49

47

38

27

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2561
2562
2563
5
8
8
5
8
8

สาขาวิชา
โครงการบริการวิชาการ

รวมทั้งสิ้น
1.3.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
5
5
5
5
5
5

สาขาวิชา
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน

ต่ำกว่า
ป ตรี

ตรี

โท

เอก

รวม

ประเภทพนั ก งาน
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทพนั ก งาน
งบประมาณรายได้
รวมทั้งสิ้น

-

-

5

-

5

-

2

19

4

-

25

2

2

19

9

-

30

2

ต่ำกว่า ตรี
ป ตรี

ปีการศึกษา 2563

โท

เอก

รวม

ต่ำกว่า ตรี โท
ป ตรี

เอก

รวม

-

4

-

4

-

-

4

-

4

19

6

-

27

3

22 5

-

27

10

-

31

3

22 9

-

34
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สายวิชาการ
หน่วยงาน
ป ระเภ ท พ นั ก งาน งบ ป ระม าณ
แผ่นดิน
ประเภทพนักงานงบประมาณรายได้
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2561
อ. ผศ. รศ. รวม
1
1

ปีการศึกษา 2562
อ. ผศ. ศ. รวม
1
2

ปีการศึกษา 2563
อ. ผศ. ศ. รวม
1
1

53
53

49
49

50
50

4
5

-

57
58

3
4

-

51
53

5
6

-

1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 มีผลการดำเนินงานอยู่
ในระดับดีมาก รายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับพอใช้
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก
การดำเนินงานระดับดี

จำนวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

1

4

5.00

การดำเนินงานระดับดีมาก

3

1

1.1
(3.98)
2.2
(5.00)
-

การดำเนินงานระดับดีมาก

3

5.00

การดำเนินงานระดับดีมาก

4

1

-

-

5.00

การดำเนินงานระดับดีมาก

5

2

-

1.4
(5.00)
2.3
(5.00)
3.1
(5.00)
4.1
(5.00)
5.1,5.2
(5.00)
5.00

3.66

2

1.2,1.3
(2.83)
2.1
(5.00)
-

-

5.00

การดำเนินงานระดับดีมาก

4.49

4.51

การ
ดำเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดำเนินงาน
ระดับดี

คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

3.55
การดำเนินงาน
ระดับดี
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55
56

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีระบบและการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ ตาม พ.ร.บ.วิ นั ย ฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในสำหรั บ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์ การประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2557
กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดั บ ความเสี่ย งลดลงจากเดิ ม และมีระบบบริห ารจัด การที่ดี (Good Governance)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในเป็ น การดำเนิ น การที่ ส ำคั ญ ของวิท ยาลั ย
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทุกระดับต้องตระหนัก ให้
ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถื อเป็นภารกิจที่
ต้องปฏิบัติตามปกติ
4. การนำเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ย งและการ
ควบคุ มภายในเพื่อให้เกิ ด ประสิท ธิ ภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บ ริหารและผู้ป ฏิบั ติงาน เพื่ อ
รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่าง
เหมาะสม สม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตั วชี้วัดความสำเร็จ
และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการกับความ 1.1 ร้อ ยละของประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รับ การ
เสี่ยง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็น
ที่ยอมรับได้
ความเสีย่ งทั้งหมดที่กำหนดขึน้ ต่อปี
2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงาน 2.1 ร้อ ยละของงานที่ มี ก ารดำเนิ น การตามจุ ด
จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ ควบคุมที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์/ผลผลิต
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
1
แต่ ง ตั้ ง ค ณ ะกรรม การ
1 ก.ย. 2564
คณบดี,นักวิเคราะห์ คำสั่งแต่งตัง้
บ ริ ห ารความเสี่ ย งและ
นโยบายและแผน คณะกรรมการบริหาร
ควบคุ ม ภายใน ประจำปี
ความเสี่ยงและควบคุม
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2
จัดทำ (ร่าง) แผนบริหาร 24 ก.ย-8 ต.ค 2564 คณบดี, รองคณบดี, (ร่าง) แผนบริหารความ
ความเสี่ยง ประจำปี
หัวหน้าสำนักงาน, เสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
นักวิเคราะห์นโยบาย งบประมาณ พ.ศ. 2565
และแผน
3
เสนอแผนบริหารความ
12 ต.ค. 2564
นักวิเคราะห์นโยบาย แผนบริหารความเสีย่ ง
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
และแผน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ต่อ
พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความ
คณะกรรมการบริหาร
เห็นชอบ
หน่วยงานหรือผูบ้ ริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
14

ลำดับ
กิจกรรม
4
จั ด ส่ ง แผนบริ ห ารความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็ น ช อ บ ใ ห้ กั บ ก อ ง
นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี
13 ต.ค. 2564

ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์/ผลผลิต
นักวิเคราะห์นโยบาย จัดส่งแผนบริหารความ
และแผน
เสีย่ ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้กับกองนโยบายและ
แผนตามระยะเวลาที่
กำหนด
5
เผยแพร่แผนบริหารความ
13 ต.ค. 2564
นักวิเคราะห์นโยบาย ประชาคมได้รับรู้แผน
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
และแผน
บริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
6
ดำเนินการตามแผน
ต.ค. 64- ก.ย.65 นักวิเคราะห์นโยบาย ผลการดำเนินการตาม
บริหารความเสี่ยง
และแผน
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ประจำปีงบประมาณ
2565
พ.ศ. 2565
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
7
ติดตามผลการดำเนินงาน
รองคณบดี,หัวหน้า ความก้าวหน้าของการ
ตาม แผ นบ ริ ห ารค วาม
สำนักงาน,
ดำเนินการตามแผน
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
บริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2565 กับฝ่ายต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
- รอบ 6 เดือน
มี.ค.65
- รอบ 12 เดือน
ก.ย.65
8
รายงานผลการดำเนินงาน
นักวิเคราะห์นโยบาย ผูบ้ ริหารรับทราบ
ตามแผนบริหารความ
และแผน
รายงานผลการ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
ดำเนินงานตามแผน
พ.ศ.2565 ต่อ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
ประจำปีงบประมาณ
หน่วยงานหรือผูบ้ ริหาร
พ.ศ.2565
สูงสุดของหน่วยงานเพื่อ
ทราบ
- รอบ 6 เดือน
มี.ค.65
15

ลำดับ
9

10

11

กิจกรรม
- รอบ 12 เดือน
จั ด ส่ งราย งาน ผ ล ก า ร
ด ำ เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ให้ กั บ กองนโยบาย
และแผน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ตาม แผ นบ ริ ห ารค วาม
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ .ศ . 2565 (ร อ บ 12
เดือน) ต่อคณะกรรมการ
บ ริ ห ารห น่ วย งาน ห รื อ
ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง
หน่ ว ยงานเพื่ อ พิ จ ารณา
ใ ห้ ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ
นำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป

วัน/เดือน/ปี
ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์/ผลผลิต

นักวิเคราะห์นโยบาย จัดส่งรายงานผลการ
และแผน
ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
มี.ค.65
ก.ย.65
ก.ย.65

ก.ย.65

นักวิเคราะห์นโยบาย มติที่ประชุม
และแผน
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผูบ้ ริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน

นักวิเคราะห์นโยบาย (ร่าง) แผนบริหารความ
และแผนนักวิเคราะห์ เสีย่ ง ประจำปี
นโยบายและแผน งบประมาณ พ.ศ. 2566
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบั ติ ต ามแผนการบริหารความเสี่ย งวิทยาลั ย โลจิส ติก ส์ และซัพ พลายเชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
ตามหลัก การของคณะกรรมการร่ ว มของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้
นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัย ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละ
โครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะ
นำไปสู่ ค วามเสี่ ย งที่ โครงการไม่ป ระสบความสำเร็จ โดยดูทั้ งปัจจั ย ภายในและปั จจั ย ภายนอกเป็ น
ส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัย ภายใน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ สามารถควบคุมได้โดยองค์ก ร เช่น กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครือ่ งมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด
ไว้ไม่สอดคล้องกับ ประเด็นยุ ท ธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุท ธ์ ที่ขาดการมี ส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้ นำไปสู่การแก้ไข
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
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ขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบั ติงานต่างๆ ของ
องค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ ) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่เกิ ดจากความไม่ พร้อมหรือขาดประสิท ธิภาพในการดำเนินงานด้าน
การเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ โดยความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น ความเสี่ ย ง
เนื่องจากความไม่ชัด เจน ความไม่ ทันสมัย หรือความไม่ค รอบคลุ มของนโยบาย กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ ต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญ ญา การร่างสัญ ญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น
นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรร
มาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญ าต ตามพระราชบัญ ญั ติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขนั้ ตอน ดังนี้
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2.1 การกำหนดเกณฑ์ก ารประเมิ นมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ใ นการประเมิน
ความเสี่ ย ง ได้ แ ก่ ระดั บ โอกาสที่ จะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) ระดั บ ความรุน แรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กั บ ข้อ มูล สภาพแวดล้อมในมหาวิท ยาลั ย และดุลยพิ นิ จการตั ดสิ นใจของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้ บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะ
กับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุ ณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุ นแรงของเหตุการณ์
ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปาน
กลาง น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

10

15

20

25

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

20

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

15

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

10

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจ จัย
เ
สี่
ย
ง
แต่ล ะปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ ยงต่างๆ และประเมินระดับ ความ
รุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้
สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิท ยาลัยสามารถวางแผน
และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้ขา้ งต้น ซึ่งมีขนั้ ตอนดำเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะ
เกิดนัน้ มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
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2) พิ จารณาความรุน แรงของผลกระทบของความเสี่ย งที่ มีผลต่ อมหาวิท ยาลัย ว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดั บความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จ ะเกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด
2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมิน ได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง
โดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัด ระดั บ ความสำคั ญ จากโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ย ง (Likelihood) และผลกระทบที่ เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับ
ความเสี่ ย ง = โอกาสในการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ x ความรุน แรงของเหตุก ารณ์ ต่ างๆ (Likelihood x
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่ง
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

ความเสี่ยงสูง

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

5-9

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทำอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง
5

10

15

20

ความเสี่ยงสูงมาก

4

8

12

16

ความเสี่ยงสูง

3

6

9

12

ความเสี่ยงปานกลาง

2

4

6

8

ความเสี่ยงน้อย

1

2

3

4

ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

Risk Appetite Boundary
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ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลาย
วิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไร
ก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือก
หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ งแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง
และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมตั ิหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ย ง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การ
ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ
ให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้
เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ย ง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ย งที่
สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกั นภั ย/ประกั นทรัพย์ สินกั บ บริษัท ประกั น การจ้างบุคคล
ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็น
ต้น
เมื่อได้ป ระเมินความเสี่ย งและกำหนดกลยุ ท ธ์ ในการจัด การความเสี่ย งแล้วจึงดำเนิน การ
กำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรม
เดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนิ น การแต่ ล ะกิ จ กรรมตลอดจนหน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิ จกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือ เป็นกิจกรรมที่กำหนด
เพิ่มเติม
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ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง
และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงาน
ได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดย
ผูบ้ ริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมิ นผลว่าแต่ละ
หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 เสี่ยงสูง
มาก

3

ระดับความเสี่ยง

3

คแนน (L x I)

4

ระดับความเสี่ยง

5

ผลกระทบ

รายได้
(ค่าธรรมเนี
ยม
นักศึกษา)
ไม่เป็นไป
ตาม
เป้าหมาย

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

จำนวน
นักศึกษาที่รับ
ใหม่ไม่เป็นไป
ตามแผนการ
รับที่กำหนด
ไว้

(4)
สัญญาณ
เตือนภัย

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

1.ด้านกลยุทธ์


3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

9 ความ
เสี่ยงปลา
นกลาง

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

ลดความ
เสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

1.วิเคราะห์สาเหตุของจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไป
ตามแผนรับนักศึกษา
2.การปรับแผนรับนักศึกษา

(9)
ระยะเวลา
ดำเนินการ

(10)
ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.
65

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

3.เปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้เรียน
4.การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษา
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
social media ช่องทางต่างๆ
- กิจกรรมเดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
5. การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วย
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank)
6. การทำความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษา
ได้แก่
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ระดับความเสี่ยง

คแนน (L x I)

ผลกระทบ

(6) ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

โอกาส

ระดับความเสี่ยง

(4)
สัญญาณ
เตือนภัย

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

ผลกระทบ

(5) ประเมินก่อนควบคุม

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง

(7) วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(9)
ระยะเวลา
ดำเนินการ

6.1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)
6.2 สถาบันการอาชีวศีกษา
7.ติดตามความก้าวหน้าผลการรับนักศึกษา
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(10)
ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

บทที่ 4
แผนการควบคุมภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย.65

นางสาวพรพิมล มนตรีวัฒน์
(บุคลากร)

ส.ค.-64

นางสาวพรพิมล มนตรีวัฒน์
(บุคลากร)

1.งานบุคคล
1.1 ธุรการและสารบรรณ
1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครัง้
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้การออกเลข
รับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์
2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้ง
3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถกู ต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ
การจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม
4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท
งานสารบรรณ
6) จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง (C)
1.2.งานพัฒนาบุคลากร
1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่
2) นำความต้อง/ความจำเป็นมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม
ระดับสูง
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่กำหนด
(O)
4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
5) รายงานผลการนำรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้

ก.ค.-64
ต.ค.64-ก.ย.65
ก.พ. 65, ส.ค. 65
มี.ค. 65, ก.ย. 65
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กิจกรรมการควบคุม

1.3.งานสรรหาบุคลากร
1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่
วัตถุประสงค์เพื่อให้การสรรหา
บุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครทีต่ อ้ งการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการออก
โปรงใส่ ตรวจสอบได้
ข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติ าม
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 วัน
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ
เกี่ยวข้อง ( C )
5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดใน
คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
2.งานประชาสัมพันธ์
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของหน่วยงาน
2) จัดทำแผนปฏิบัตกิ ารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชีว้ ัดของโครงการ รวมทั้งเสนอ
(O)
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมตั ิ
3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานให้ผู้บริหาร
และมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส
4) สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ
5) ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อ
ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ
6) นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปีถัดไป

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

นางสาวพรพิมล มนตรีวัฒน์
(บุคลากร)

ก.ค.-64

นางสาวอรุณรัตน์ เขม้นการ
นางสาวปนิตา คงเจริญ
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

ส.ค.-64
ธ.ค. 64, มี.ค.65
มิ.ย.65, ก.ย.65
รอบที่ 1 ก.พ. 65
รอบที่ 2 ส.ค. 65
ก.ย.-65
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3.งานแนะแนว
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่ดขี องหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ระดับหน่วยงาน
2) จัดทำแผนปฏิบัตกิ ารด้านงานแนะแนวที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ ัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชีว้ ัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานอนุมัติ
3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานแนะแนวของหน่วยงานให้ผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส
4) สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ

ก.ค.-64

นางสาวอรุณรัตน์ เขม้นการ
นางสาวปนิตา คงเจริญ
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

5) ประเมินความสำเร็จของแผนงานแนะแนวของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยทราบ
6) นำผลการประเมินตามแผนงานแนะแนวมาปรับปรุงในปีถัดไป
4.งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
1.เพื่อกำหนดแผนงานศิลปะและ
วัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์
2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งชีค้ วามสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
และซัพพลายเชน “เน้นความเป็นวัง”
แผน
2.เพื่อกำหนดแผนงานศิลปะและ
3) จัดทำแผนปฏิบัตกิ ารด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์
วัฒนธรรมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง ของแผน ตัวบ่งชีค้ วามสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ
ศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยโลจิ
4) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ัดของโครงการทุกโครงการทีก่ ำหนด

ส.ค.-64
ธ.ค. 64, มี.ค.65
มิ.ย.65, ก.ย.65
รอบที่ 1 ก.พ. 65
รอบที่ 2 ส.ค. 65
ก.ย.-65

ก.ค.-64

นางสาวปิยนุช ทองมาก
นายถวัลย์ สังขสุจิต
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา)

ก.ค.-64
ก.ค.-64
ส.ค. 64-ก.ค. 65
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สติกส์และซัพพลายเชนตัวชีว้ ัด
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

กิจกรรมการควบคุม
ในแผนปฏิบัตกิ ารด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 ครัง้

6) เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ
7) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัตกิ ารด้าน
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
8) นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1) นักศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ นักศึกษาของหน่วยงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ
2) จัดทำแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
(O)
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) เสนอแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผบู้ ริหารสูงสุดของ
หน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 65 , ก.ค. 65

ส.ค. 64- ก.ค. 65
ก.ค.-65

พ.ค.-มิ.ย. 64

นางสาวปิยนุช ทองมาก
นายถวัลย์ สังขสุจิต
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

มิ.ย.-64

ก.ค.-64
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6.งานอาคารและสถานที่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ
พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ
6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป
7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครัง้
8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
9) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ปีถัดไป

ส.ค. 64- ก.ค. 65

1) มีการแจ้งซ่อมผ่านใบแจ้งซ่อมหรือบันทึกข้อความของหน่วยงาน
2) มีการตรวจสอบเบือ้ งต้น หากดำเนินการเองได้จะทำการซ่อมให้เรียบร้อย
3) ดำเนินการประสานบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจสอบ กรณีที่ซอ่ มเองไม่ได้
4) ประเมินการซ่อม ราคา ความคุม้ ค่าในการซ่อมบำรุง
5) มีขออนุมัตกิ ารซ่อมบำรุงจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
6) ดำเนินการซ่อมบำรุงพร้อมทั้งตรวจสอบหลังการซ่อมบำรุง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร

ต.ค.64 - ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1 ม.ค. 65
รอบที่ 2 มิ.ย. 65
มิ.ย.-65

นายอภิศษิ ฐ์ ทองใบอ่อน
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

29

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

7.งานโสตทัศนูปกรณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการเรียน การบริการการเรียนการสอน
การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด
กรณีของห้องเรียน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
1) รับแจ้งปัญหาจากผู้รับบริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรียนการสอน
(O)
2) เจ้าหน้าที่ดำเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง
กรณีห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
1) ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน
ให้กับอาจารย์ หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน
2) ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในห้องเรียน
3) ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน
การจองห้องประชุม
1) ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต eoffice.ssru

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64 - ก.ย.65

นายอภิศษิ ฐ์ ทองใบอ่อน
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

ต.ค.64-ก.ย.65

นายอภิศษิ ฐ์ ทองใบอ่อน
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

ac.th และ เว็บไซด์วิทยาลัยฯ โปรแกรมจองห้องประชุม
2) จดบันทึกการใช้ห้องประชุมวันเวลากิจกรรม โครงการและรายชื่อผู้ขอใช้บริการ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ในโปรแกรม EXCEL
3) ประสานงานกับผู้รับบริการทางโทรศัพท์ในการดำเนินการและขอทราบความ
ต้องการในการใช้อุปกรณ์และการจัดสถานที่
4) ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ
5) หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้งานและจัดเก็บให้เข้าที่
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม
ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์
1) ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2) จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

นายอภิศษิ ฐ์ ทองใบอ่อน
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

3)ตรวจสอบอุปกรณ์หลังการใช้งานและจัดเก็บเข้าที่ พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตร
ประจำตัวประชาชน
4) สรุปสถิตกิ ารยืม-คืนอุปกรณ์ประจำเดือน
8.งาน iT
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เว็บไซต์ของ
หน่วยงานมีความทันสมัย มีข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

กรณีออกแบบกราฟฟิก
1) คัดเลือกภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นำส่งเพื่อนำมาขึ้นเว็บไซต์
2) ปรับขนาดของภาพให้เหมาะสมกับการนำขึน้ เว็บไซต์
3) นำภาพอัพโหลดเข้าไปยังเซิฟเวอร์เพื่อประมวลผลผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์
4) ตรวจสอบหน้าเว็บเพจผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง หลัง
การอัพเดท เช่น ขนาดภาพ ข้อความว่าเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์แจ้งหรือไม่
กรณีปรับยูสเซอร์อนิ เตอร์เฟส
1) เพิ่มเมนูที่จำเป็นขึ้น / ปรับแต่งตำแหน่งของเมนู / ลบเมนูที่ไม่ตอ้ งการแสดงผลหน้าจอ
ออก
2) ปรับแต่งหน้าเทมเพลต เช่น เพิ่มภาพในแต่ละหน้า สร้างลิง้ ค์ไปยังหน่วยงานภายนอก
เพิ่มโมดูลที่จำเป็น เป็นต้น
3) ตรวจสอบหน้าเว็บเพจผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์และตรวจสอบความถูกต้องหลัง หลัง
การอัพเดท เช่น ตำแหน่งของเมนูความถูกต้องของลิง้ ค์ที่สง่ ไปยังหน่วยงานภายนอก

ต.ค.64-ก.ย.65

นายฐกร ธรรมประทีป
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

9.งานยานพาหนะ
1.จัดทำรายงานการใช้รถประจำวัน
วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขต
2.สรุปรายงานการใช้รถประจำเดือน นำส่งผู้บริหารผ่านระบบ e-office
งานและความรับผิดชอบให้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
3.บันทึกข้อมูลรายละเอียดของยานพาหนะลงในทะเบียนทุกครัง้ ที่มีความเคลื่อนไหว (ต่อ
ทะเบียน/พ.ร.บ.)
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)
10.งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิน่ (ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปี 2564)
10.1 งานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
1) มีการจัด ประชุม หารือกั น ในกลุ่ มผู้ ปฏิบัติงานในแต่ล ะส่ วนเพื่อให้ รับ ทราบ เข้าใจถึ ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการ
นโยบายและแผนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
วิชาการตรงตามต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)
10.2 งานการประชุมชี้แจงความต้องการของชุมชน
1) มีการประชุมฝ่ายงานเพื่อหาวิธีปฏิบัตทิ ี่เหมาะสม และสร้างเครือข่ายระหว่างภาควิชา/
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการ
หน่วยงานกับชุมชน เพื่อให้งานสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
วิชาการตรงตามต้องการของชุมชน
และท้องถิน่
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.63-ก.ย.64

นายยงยุธ น้อยศรี
(พนักงานขับรถ)

ต.ค.64

นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น
(นักวิจัย)
นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น
(นักวิจัย)

ต.ค.64
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

10.3 การจัดตั้งคณะกรรมบริการวิชาการ
1) มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการเพื่อให้คำปรึกษาในเชิง
วัตถุประสงค์ เพือ่ กำหนดขอบเขต
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและ
งานและความรับผิดชอบให้ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพให้กบั คณะผูจ้ ัดโครงการ
และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)
10.4 งานลงพืน้ ทีบ่ ริการวิชาการ
1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการ
ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัตกิ าร
วิชาการตรงตามต้องการของชุมชน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)
11.งานบริการศูนย์เรียนรูส้ ู่ชุมชน (ความเสี่ยงที่มอี ยู่ ปี 2564)
1) การตัง้ คณะกรรมการเพื่อดำเนินการในการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็น
การดำเนินงานจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ที่รู้จักของสังคม
2) จัดกิจกรรมเพิ่มฐานความรู/้ องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ
(O)
4) รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กำหนดได้ครบถ้วน
5) นำฐานความรู้/องค์ความรู้ทอี่ ยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-ต.ค.64

นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น
(นักวิจัย)

ต.ค.-ก.ค.65

นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น
(นักวิจัย)

ต.ค. 64 -มี.ค. 65

นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น
(นักวิจัย)

ธ.ค. 64, มี.ค. 65
มิ.ย. 65, ก.ย. 65
ส.ค. 65
ต.ค. 64-มี.ค. 65
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

นางสาว กานต์นภัส ช้ำเกตุ
(นักวิจัย)

ต.ค.64-ก.ย.65

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญประสพ
(นักวิชาการศึกษา)

12.งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์มกี ารตีพมิ พ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
กำหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้
อาจารย์ทุกคนรับทราบ
3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
4) สรุปและรายงายผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของ
อาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนดได้ครบถ้วน
13. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปี 2564)
1) สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและได้รับ หลักสูตร
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มือระบบกลไกใน
การรับรองจากสำนักงาน
การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ าม
4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
เกี่ยวข้อง ( C )
6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ของ สกอ.
7) การปรับแก้ข้อมูลให้ถกู ต้องตามรูปแบบที่กำหนด
8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
9) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญประสพ
(นักวิชาการศึกษา)

ต.ค.64-ก.ย.65

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญประสพ
(นักวิชาการศึกษา)

10) จัดทำบันทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. รับทราบหลักสูตร
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนุมัติ
14.งานจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

1) จัดทำตารางเรียนตารางสอนครบทุกรายวิชา
2) จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชา
3) จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน
4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5) จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา
8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร
15. งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
วัตถุประสงค์.เพื่อให้แผนการเรียน
1) สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มทีก่ ำหนด
เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและ
2) ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงือ่ นไขของคำอธิบาย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
รายวิชา
สุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา
3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ าม
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
4)จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ได้รับ
เกี่ยวข้อง ( C )
ความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียน

5)
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ

ก.ค. 64

นางสาวนุชรี ทองคำ
(นักวิชาการศึกษา)

16. งานรับนักศึกษา (ความเสีย่ งที่มีอยู่ ปี 2564)
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตามระบบ
Clearing house และแผนการรับ
นักศึกษาที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

2) การขอเพิ่มเติมแผนรับน.ศ.เนื่องจากมีโครงการความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอกในระหว่างปีการศึกษา
3) กำหนดคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา
4) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ
5) สอบปฏิบัตหิ รือสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย และ
จัดส่งผลการสอบคัดเลือกให้กองบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

6) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่รายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรับนักศึกษาประจำปี

ก.ย. 64
ก.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-ก.ค.65
รอบที่ 1 ต.ค. 64-6 ม.ค. 65
รอบที่ 2 ก.พ. 65-20 เม.ย.
65
รอบที่ 3 Admission 1,2 พ.ค.
65
รอบที่ 4 Direct Admission
มิ.ย. 65
ก.ค. 65
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กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

นางสาวกรรนณิกา วิชัยกุล
(นักวิชาการพัสดุ)

ต.ค.64-ก.ย.65

นางสาวกรรนณิกา วิชัยกุล
(นักวิชาการพัสดุ)

ต.ค.64-ก.ย.65

นางสาวกรรนณิกา วิชัยกุล
(นักวิชาการพัสดุ)

17. งานบริหารพัสดุ
17.1 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธตี กลงราคา เงินนอกงบประมาณ)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
และตรงความต้องการ
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติ าม
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )
17.2 งานควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บ
รักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

1) สำรวจพัสดุเป็นประจำทุกเดือน
2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซือ้ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป
3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซือ้ -จัดจ้าง
วงเงินเกิน 10,000 คกก. จำนวน 3 คน
วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน
4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
การควบคุมวัสดุ
1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง
2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้งาน
3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย
4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจำเดือนและประจำปีงบประมาณ
การควบคุมครุภัณฑ์
1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP
2) เขียนหมายเลขที่ครุภัณฑ์
3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครุภัณฑ์
4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน
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งาน/วัตถุประสงค์
17.3 งานจำหน่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพือ่ จำหน่ายพัสดุที่
เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
(O)

กิจกรรมการควบคุม

การจำหน่ายครุภัณฑ์

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.64-ก.ย.65

นางสาวกรรนณิกา วิชัยกุล
(นักวิชาการพัสดุ)

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นางสาวกรรนณิกา วิชัยกุล
(นักวิชาการพัสดุ)

1) สำรวจครุภัณฑ์ทีเ่ สื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน
2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ทเี่ สื่อมสภาพ ชำรุด สูญหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน
เพื่อขอจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย
3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญ
หาย
4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงานให้
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและ
รายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
6) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)
7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์
8) รายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน
หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี
การจำหน่ายวัสดุ
1) สำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน
2) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)
3) รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

18.งานเบิกจ่าย
1) โครงการได้รับอนุมัตจิ ากผู้บริหารระดับสูง
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้การเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราช
4) จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูลในระบบ
ภัฏสวนสุนันทา
5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ด้าน
6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ
-การรายงานทางการเงิน (F)
-การปฏิบัตติ ามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )
19.งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
1) จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มงี บประมาณใช้
2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ
ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม
3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัตกิ าร
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
ประจำปี ให้ครบทุกโครงการ
(O)
4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับ
โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
5) บันทึกคำของบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ครบ
ทุกโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ
6) ทำบันทึกข้อความแจ้งกองนโยบายและแผน เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคำขอ
ตัง้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบ ERP

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-ก.ย. 65

นายอรมศักดิ์ แสงทอง
( นักวิชาการเงินและบัญชี)

ก.พ. 65
ก.พ. 65

นางสาวกรรณิการ์ ศรี
พนมวรรณ
(นักวิเคราห์นโยบายและแผน)

มี.ค. – เม.ย. 65
มี.ค. – เม.ย. 65
ก.ค. 65
ก.ค. 65
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กิจกรรมการควบคุม

6) เสนอคำขอตัง้ งบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพือ่ พิจารณาอนุมัติ
20.งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
1) จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ าร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมี
ทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2566
2) รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
นำไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน(O)
3) สำรวจเพื่อประเมนค่าคะแนนน้ำหนักของปัจจัยภานในและปัจจัยภายนอก พร้อม
วิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel
4) บุคลากรภายในหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจำปี
5) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย
6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
7) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
21.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1) การประชุมชีแ้ จง-ติดตามงานประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกัน
2) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์
3) การจัดทำแผนปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
4) การจัดทำคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-ระดับคณะ

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-65
ม.ค 65
ก.พ. 65

นางสาวกรรณิการ์ ศรี
พนมวรรณ
(นักวิเคราห์นโยบายและแผน)

มี.ค 65
มิ.ย 65-ก.ค.65

ส.ค.65-ก.ย.65

ต.ค.65

ต.ค.64 – ม.ค. 65
ก.ย. – ธ.ค. 64
พ.ย. 64
พ.ย. 64

นางสาวดาราวรรณ พวงบุบผา
(นักวิเคราห์นโยบายและแผน)
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งาน/วัตถุประสงค์
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัตติ าม
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )

กิจกรรมการควบคุม
5) การจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR
6) การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online
7) การรับตรวจการประเมินประจำปี_ระดับสาขา-ระดับคณะ
8) การรายงานประจำปีทีเ่ ป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

22.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
1) งานประชุมชี้แจง/ติดตาม/งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัตริ าชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและ
2) งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัตริ าชการระดับหน่วยงาน/บุคคล
ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการมี
3) งานการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
4) งานการติดตาม ทบทวน ผลการดำเนินงานของตัวชีว้ ัด
5) งานการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัตริ าชการประจำเดือนผ่านระบบติดตาม/
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน
ประเมินผล
(O)
6) งานการรายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือน / 12 เดือน
23.งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1). สำรวจความต้องการหนังสือ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
2). จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ของผู้ใช้และนโยบายของห้องสมุด
3). วิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรม

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้าน
1.ด้านการดำเนินงาน (O)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค. 64 – ก.ค. 65
ส.ค. - ก.ย. 65
มิ.ย. - ส.ค. 65
ส.ค.- ต.ค. 65
ต.ค.-พ.ย.64
ต.ค. – ธ.ค. 64
ต.ค.-ธ.ค. 64
ต.ค.64 - ก.ย.65
ต.ค.64 - ก.ย.65

นางสาวดาราวรรณ พวงบุบผา
(นักวิเคราห์นโยบายและแผน)

มี.ค. – ต.ค. 65
ต.ค. 64-มี.ค.65

นางสาวยุพารัตน์ บุญวงษ์
(บรรณารักษ์)

4). นำหนังสือออกให้บริการเป็นชั้นหนังสือ
5). บริการช่วยการค้นคว้าและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
6). ขอรับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศ
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

24.งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการได้ใช้
1) จัดทำระเบียนข้อมูลสมาชิก
ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศที่
2) ต่ออายุสมาชิก ตรวจสอบหนี้สนิ ,ลบข้อมูลสมาชิกที่จบการศึกษาออก
ค้นคว้าอย่างเต็มที่
3) บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
4) บริการคืน ทรัพยากรสารสนเทศ
5) จัดทำรายงานสถิตกิ ารให้บริการ
ภายในด้าน
1.ด้านการดำเนินงาน (O)
25.งานทดสอบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตทีม่ ี
1. จัดทำแผนปฏิบัตงิ านการดำเนินงานทดสอบสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
คุณภาพของทักษะระดับฝีมอื แรงงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดโครงการทดสอบสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
-สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
นำเข้า ชัน้ 1
- สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง อาชีพนักจัดซือ้ จัดหา
ภายในด้าน
และจัดจ้าง ชั้น 3
1.ด้านการดำเนินงาน (O)
4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการทดสอบสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
5. กำหนดเวลารับสมัครอย่างน้อย 15 วันทำการ
6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการทดสอบสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
7. ออกวุฒบิ ัตรรับรองสำหรับผู้ผ่านการทดสอบสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การ
มหาชน)

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 64-มี.ค.65

นางสาวยุพารัตน์ บุญวงษ์
(บรรณารักษ์)

ต.ค.2564
ต.ค.2564
ต.ค.2564 - ก.ย.2565

นางสาวสุนทรี พัชรประทีป
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ต.ค.2564 - ก.ย.2565
ต.ค.2564 - ก.ย.2565
ต.ค.2564 - ก.ย.2565
ต.ค.2564 - ก.ย.2565
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งาน/วัตถุประสงค์
26.งานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตทีม่ ี
คุณภาพของทักษะระดับฝีมอื แรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้าน
1.ด้านการดำเนินงาน (O)

กิจกรรมการควบคุม
1. จัดทำแผนปฏิบัตงิ านการดำเนินงานมาตรฐานฝีมอื แรงงาน ประจำปี 2565
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานฝีมอื แรงงาน ประจำปี 2565
3. จัดโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ โลจิ
สติกส์ 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาผูค้ วบคุมสินค้าคงคลัง 2) สาขาผูป้ ฏิบัตกิ ารคลังสินค้า 3).
สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
5. กำหนดเวลารับสมัครอย่างน้อย 15 วันทำการ
6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
7. ออกวุฒบิ ัตรรับรองสำหรับผู้ผ่านการสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.2564
ต.ค.2564
ต.ค.2564 - ก.ย.2565

นางสาวสุนทรี พัชรประทีป
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ต.ค.2564 - ก.ย.2565
ต.ค.2564 - ก.ย.2565
ต.ค.2564 - ก.ย.2565
ต.ค.2564 - ก.ย.2565
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ภาคผนวก

44

ภาคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

45

46

47

48

49

ภาคผนวก 2
การระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

50

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ผล
กระทบ

ระดับ

รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

4

5

20

เสี่ยงสูง
มาก

4

รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 16- 20

สูง

4

ปานกลาง

3

รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 11-15

ปานกลาง

3

น้อย

2

รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
ทุกๆ ปีการศึกษา

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
ทุก 2 ปีการศึกษา

สูง

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
ทุก 3 ปีการศึกษา
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
ทุก 4 ปีการศึกษา

คำอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

คำอธิบาย

1.ด้านกลยุทธ์


1.1 จำนวน
นักศึกษาที่
รับใหม่ไม่
เป็นไปตาม
แผนการรับ
ที่กำหนดไว้

1. จำนวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สงู อายุ
เพิ่มขึน้ (T:66)
3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน (T:61)
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
มากพอทำให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการ
ตัดสินใจ
5. นักศึกษาทีผ่ ่านการรับเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มชี ื่อเสียง
กว่า
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รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และรอง
คณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา

คำอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

6.สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
มีการแข่งขันกันมากขึ้น (T:61)

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
ทุก 5 ปีการศึกษา

น้อยมาก

1

รายได้ (ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง
2. การกำหนดค่าเป้าหมายที่สูงเกินกว่า
ความสามารถของหน่วยงาน
3. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่
สามารถดำเนินงานได้
4.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมนุมประท้วง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 รอบ 11
เดือน พบว่า มีตวั ชีว้ ัดที่บรรลุเป้าหมายจำนวน 36

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 12

สูงมาก

5

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 9 - 11
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 6 - 8
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3 - 5

สูง

4

สูง

4

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

น้อย

2

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 16-20
ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 11-15
ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 6-10

น้อย

2

ระดับความเสี่ยง

 1.2 ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการไม่
บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนด

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก
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กองนโยบาย
และแผน

คำอธิบาย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

ตัวชีว้ ัด
จากตัวชีว้ ัดทัง้ หมด 41 ตัวชีว้ ดั คิดเป็นร้อยละ
87.80

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 1 - 2
หรือไม่เกิดขึน้ เลย

น้อยมาก

1

ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา

น้อยมาก

1

1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ
ได้แก่ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ2. ผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี 2564 รอบ 11 เดือน พบว่า มี
ตัวชีว้ ัดทีบ่ รรลุเป้าหมายจำนวน 36 ตัวชีว้ ัด จาก
ตัวชีว้ ัดทัง้ หมด 41 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 1

สูงมาก

5

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3

สูง

4

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 6

ปานกลาง

3

มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการมากกว่า
หรือเท่ากับ 2 ข้อ
มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการมากกว่า
หรือเท่ากับ 3 ข้อ
มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการมากกว่า
หรือเท่ากับ 4 ข้อ

ปานกลาง

3

ระดับความเสี่ยง

1.3 การ
เปลี่ยนแปลง
ของ
สภาพแวดล้
อมภายนอก
มีผลต่อการ
กำหนด
ยุทธศาสตร์

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

 

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก
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กองนโยบาย
และแผน

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 9

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 1

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 6

ปานกลาง

3

มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการมากกว่า
หรือเท่ากับ 5 ข้อ
มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการครบทั้ง 6
ข้อ
มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการมากกว่า
หรือเท่ากับ 1 ข้อ
มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการมากกว่า
หรือเท่ากับ 2 ข้อ
มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการมากกว่า
หรือเท่ากับ 3 ข้อ

คำอธิบาย

การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

ระดับความเสี่ยง

1.4 การ
เปลี่ยนแปลง
ของ
สภาพแวดล้
อมภายนอก
มีผลต่อการ
ดำเนินงาน
ด้านบริการ
วิชาการ

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

 

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก
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สถาบันวิจัย
และพัฒนา

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

น้อย

2

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการมากกว่า
หรือเท่ากับ 4 ข้อ
มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริการวิชาการครบทั้ง 5
ข้อ

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 1
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3

สูงมาก

5

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 6

ปานกลาง

3

มีงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 เรือ่ ง

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 9

น้อย

2

มีงานวิจัยทีส่ ามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่า
หรือเท่ากับ 5 เรือ่ ง

คำอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 9

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสีย่ ง
น้อย
มาก

2.ด้านการปฏิบัติงาน


2.1 การนำ
งานวิจัย
นวัตกรรม
หรือ
เทคโนโลยี
ไปใช้
ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
มีน้อย

1. อาจารย์ไม่ได้ดำเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยัง
มีนอ้ ย
3. การให้ความสำคัญและประสิทธิภาพการ
ทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมี
น้อย

ไม่มงี านวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
มีงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1 เรื่อง
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สถาบันวิจัย
และพัฒนา

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 12

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 9 - 11
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 6 - 8
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3 - 5
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 1 - 2
หรือไม่เกิดขึน้ เลย

คำอธิบาย

1. นักศึกษาไม่สามารถรวมตัวเพื่อดำเนินการจัด
กิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ด้านการ
แพร่กระจายของโรคระบาด2. รูปแบบของ
กิจกรรมบางกิจกรรม มีข้อจำกัดในการใช้พ้ืนที่
จำนวนคนเข้าร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเปลีย่ นแปลงใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 3. การดำเนินการจัด
กิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ เกิค
วามล่าช้า มีการปรับเปลี่ยนหรือขยายเวลาในการ
ดำเนินงาน

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

มีงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่า
หรือเท่ากับ 7 เรื่อง

น้อยมาก

1

5

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผน มากกว่า
ร้อยละ 5 ขึน้ ไป

สูงมาก

5

สูง

4

สูง

4

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อย

2

น้อยมาก

1

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 5
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 3
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 2
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 1

น้อยมาก

1

ระดับความเสี่ยง

2.2 การจัด
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
การที่
กำหนด

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส



2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสีย่ ง
น้อย
มาก
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กองพัฒนา
นักศึกษา

คำอธิบาย

มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเสี่ยง ไม่
ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
และการอยู่รวมกลุ่มกันหลายคน อยู่ในสถานที่ท่ี
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และพบว่ามีรายงานพบผู้ติด
เชื้อเป็นบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาล้ย

มีรายงานพบผู้ติด
เชื้อทีเ่ ป็นบุคลากร/
นักศึกษาใน
ระยะเวลา 5 วัน
หลังพบผู้ติดเชื้อคน
แรก
มีรายงานพบผูต้ ิด
เชื้อทีเ่ ป็นบุคลากร/
นักศึกษาใน
ระยะเวลา 4 วัน
หลังพบผู้ติดเชื้อคน
แรก
มีรายงานพบผู้ติด
เชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาใน
ระยะเวลา 3 วัน
หลังพบผูต้ ิดเชื้อคน
แรก

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

คำอธิบาย

มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
และสั่งปิดหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยเกินกว่า 3 วัน
และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่
บุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
และสั่งปิดหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 3 วัน และมี
การจัดหาวัคซีนให้แก่
บุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
และสั่งปิดหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 2 วัน และมี
การจัดหาวัคซีนให้แก่
บุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

ระดับความเสี่ยง

  2.3 โรค
ระบาด

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

สูงมาก

5

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

สูง

4

ปานกลาง

3
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กองกลาง

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

น้อย

2

น้อยมาก

1

มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ โรค
และสั่งปิดหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 1 วัน และมี
การจัดหาวัคซีนให้แก่
บุคลากร/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
พื้นที่โดยรอบ และมีการจัดหา
วัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

มีโอกาสเกิดขึน้
มากกว่า 3 ครั้งต่อ
ปี

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ 3
ครั้งต่อปี

สูง

4

คำอธิบาย

มีรายงานพบผู้ติด
เชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาใน
ระยะเวลา 2 วัน
หลังพบผู้ติดเชื้อคน
แรก
มีรายงานพบผู้ติด
เชื้อที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษาใน
ระยะเวลา 1 วัน
หลังพบผู้ติดเชื้อคน
แรก

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

5

1

5

ความ
เสี่ยง
ปาน
กลาง

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
3.1 ไฟฟ้าดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุ
คะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟป่า
2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลือ้ ยขึน้ ไปบนเสาไฟฟ้า เเละ
สายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนขึน้ สู่อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดนิ ส่งผลให้อุปกรณ์
ป้องทำงาน ทำให้ไฟดับ

ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความ
เสียหาย และทำให้การ
ดำเนินงานหยุดชะงักนานเกิน
กว่า 1 วัน
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความ
เสียหาย และทำให้การ
ดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1
วัน
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กองกลาง

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของ
ระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้ที่ขึ้นขนานอยู่กับแนว
สายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

3.2 การเกิด
เหตุอัคคีภัย

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึน้ 2
ครั้งต่อปี

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ 1
ครั้งต่อปี

น้อย

2

ไม่มโี อกาสเกิดขึน้

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ 4
ครั้ง/ปี

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ 3
ครั้ง/ปี

สูง

มีโอกาสเกิดขึน้ 2
ครั้ง/ปี

ปานกลาง

คำอธิบาย

1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่า
ระบบไฟฟ้าอาจมีการชำรุด หรือการดูแลที่ไม่
ทั่วถึง2. ไม่มมี าตรการในการควบคุมดูแลการ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดจุดที่เป็นเหตุให้
ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

ระบบ IT มีปัญหาและมีความ
สูญเสียบางส่วน และทำให้
การดำเนินงานหยุดชะงัก
มากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1
วัน
ระบบ IT มีปัญหาและมีความ
สูญเสียไม่มาก และทำให้การ
ดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4
ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหาและเกิด
ความสูญเสียเล็กน้อย
มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวติ
หรือมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่า 500,000 บาท

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

4

มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่
รุนแรง หรือความเสียหาย
100,001 – 500,000 บาท

สูง

4

3

มีการบาดเจ็บระดับปฐม
พยาบาล หรือความเสียหาย
50,001 – 100,000 บาท

ปานกลาง

3

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก
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กองกลาง

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

น้อย

2

ไม่เกิดขึน้ เลย

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้
มากกว่า 3 ครั้งต่อ
ปี

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ 3
ครั้งต่อปี

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ 2
ครั้งต่อปี

ปานกลาง

3

ไม่มกี ารบาดเจ็บ หรือความ
เสียหาย 5,001 - 50,000
บาท
ไม่มกี ารบาดเจ็บ หรือมูลค่า
ความเสียหายไม่เกิน 5,000
บาท
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความ
เสียหาย และทำให้การ
ดำเนินงานหยุดชะงักนานเกิน
กว่า 1 วัน
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความ
เสียหาย และทำให้การ
ดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1
วัน
ระบบ IT มีปัญหาและมีความ
สูญเสียบางส่วน และทำให้
การดำเนินงานหยุดชะงัก
มากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1
วัน

คำอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึน้ 1
ครั้ง/ปี

 3.3 ภัย
คุกคามทาง
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อุปกรณ์ท่ไี ม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้งานทำให้เกิดภัย
คุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

2

1

2

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก
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สำนักวิทย
บริการฯ

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึน้ 1
ครั้งต่อปี

น้อย

2

ไม่มโี อกาสเกิดขึน้

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 12

สูงมาก

5

ระบบ IT มีปัญหาและมีความ
สูญเสียไม่มาก และทำให้การ
ดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4
ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหาและเกิด
ความสูญเสียเล็กน้อย
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ำ
กว่าปีทผี่ า่ นมา มากกว่าร้อย
ละ 3 ขึน้ ไป

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 9 - 11
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 6 - 8

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

คำอธิบาย

1. การจัดซือ้ จัดจ้างงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่
กำหนด
2. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามที่วางแผน ทำให้
การเบิกจ่ายล่าช้าด้วย

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3 - 5

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ำ
กว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3
งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รับต่ำ
กว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับต่ำ
กว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1 ลง
มา

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

ระดับความเสี่ยง

 3.4 การ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ไม่เป็นไป
ตามแผน

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก
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กองนโยบาย
และแผน

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 1 - 2
หรือไม่เกิดขึน้ เลย

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 1

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รับสูง
ว่าปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ
1 ขึน้ ไป

น้อยมาก

1

5

เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ
งานให้กับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง

สูงมาก

5

สูง

4

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 6

ปานกลาง

3

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

ปานกลาง

3

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 9

น้อย

2

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

น้อย

2

คำอธิบาย

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสีย่ ง
น้อย
มาก

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมี
ผลต่อการ
ปฏิบัติงาน
ของ
มหาวิทยาลั
ย

กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ
ของ สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติ
ได้ (T:60)
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กอง
บริหารงาน
บุคคล

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 12

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็น
ประจำทุกเดือน

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 2

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 4
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 5

คำอธิบาย

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

เกิดความล่าช้าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน

น้อยมาก

1

5

สำนักงาน ปปช. ดำเนินคดี
หรือมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่า 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก

5

สูง

4

สูง

4

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อย

2

น้อยมาก

1

สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินชี้มูลความผิด หรือ
มูลค่าความเสียหาย 100,001
– 500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 50,001 –
100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 5,001 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท

น้อยมาก

1

คำอธิบาย

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

5. ความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การเอือ้
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องใน
การจัดซือ้
จัดจ้าง
(ความเสี่ยง
เดิม ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน
และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง
2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสมคือมีการเอือ้ ประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มชี ่องทางเรียกร้อง
หรือรับผลประโยชน์จากผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องซึ่ง
ส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
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โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็น
ประจำทุกเดือน

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 2

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 4
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 5

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็น
ประจำทุกเดือน

สูงมาก

5

คำอธิบาย

การรับ
สินบนจาก
ผู้ประกอบก
ารเพื่อให้
ตรวจผ่าน
มาตรฐาน
งาน

(7) ประเมินก่อนควบคุม

ผล
กระทบ

ระดับ

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

สำนักงาน ปปช. ดำเนินคดี
หรือมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่า 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก

5

1

1

1

กองคลัง

สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินชี้มูลความผิด หรือ
มูลค่าความเสียหาย 100,001
– 500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 50,001 –
100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 5,001 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท

สูง

4

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

สูงมาก

5

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย

กองคลัง

คำอธิบาย

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
การจัดซือ้
จัดจ้างที่มี
ความ

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อประสานงาน
เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการ

สำนักงาน ปปช. ดำเนินคดี
หรือมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่า 500,000 บาทขึ้นไป
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โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินชี้มูลความผิด หรือ
มูลค่าความเสียหาย 100,001
– 500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 50,001 –
100,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 5,001 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท

มีโอกาสเกิดขึน้ เป็น
ประจำทุกเดือน

สูงมาก

5

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 2

สูง

4

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3

ปานกลาง

3

คำอธิบาย

ผูกขาดกับ
ผู้ประกอบก
ารรายเดิม

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 2

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 3
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 4
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 5
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
การยักยอก
เงินหลวง
ปลอมแปลง
เอกสารใน
การเบิกจ่าย

1. กระบวนการปฏิบตั ิงานที่ติดต่อประสานงาน
เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการ

ผล
กระทบ

ระดับ

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

สำนักงาน ปปช. ดำเนินคดี
หรือมูลค่าความเสียหายเกิน
กว่า 500,000 บาทขึ้นไป

สูงมาก

5

สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินชี้มูลความผิด หรือ
มูลค่าความเสียหาย 100,001
– 500,000 บาท
มูลค่าความเสียหาย 50,001 –
100,000 บาท

สูง

4

ปานกลาง

3

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง

มาก

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อย
มาก
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คำอธิบาย

มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 4
มีโอกาสเกิดขึน้ ใน
เดือนที่ 5

โอกาสที่
จะเกิด

ระดับ

คำอธิบาย

น้อย

2

น้อยมาก

1

มูลค่าความเสียหาย 5,001 50,000 บาท
มูลค่าความเสียหายไม่เกิน
5,000 บาท

ผล
กระทบ

ระดับ

น้อย

2

น้อยมาก

1

ระดับความเสี่ยง

(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

(7) ประเมินก่อนควบคุม

คแนน (L x I)

(3) ความ
เสี่ยง

(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(2) พันธกิจ /ประเภทความ
เสี่ยง
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