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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี ้ที ่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงาน
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  นั้น 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงได้ทำแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทนำ  
 บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนหวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย                 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 
กำหนดให้หน่วยงานดำเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานครบทุกพันธกิจ และ
มีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการบริหารความ
เสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้มีการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี ่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื ่อให้ผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบ
ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ 
ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ
บริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหาร
จัดการความเสี่ยง จำนวน 1 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 14 ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนการรับที่กำหนดไว้ 

 
 
 



ค 
 

การควบคุมภายใน 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

พร้อมทั้งจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจำนวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  

 

งาน วัตถุประสงค์ 
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 
1.งานบุคคล 
1.1 งานธุรการและสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  

การร่าง/พิมพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 
รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

6 

1.2 งานพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรง
ตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

5 

1.3 งานสรรหาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบยีบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ( C ) 

5 

2. งานประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

6 

3.งานแนะแนว วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

6 

4.งานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม 
ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

8 

5. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

9 

6.งานอาคารและสถานที่   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอำนวย
ความสะดวกต่างๆ พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 
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งาน วัตถุประสงค์ 
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 
7.งานโสตทัศนูปกรณ์   
7.1 การบริการการเรียนการ
สอน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

4 

7.2 งานถ่ายภาพ วัตถุประสงค์ เพ่ือจะเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ และ
ถ่ายภาพนิ่งในการดำเนินงานหรือกิจกรรม และ
นำไปใช้ในการงานประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

3 

7.3 งานถ่ายวิดีโอ วัตถุประสงค์ จัดเตรียมสถานที่และอุปรกณ์ที่ใช้ใน
การถ่ายทำวิดิโอ เพื่อให้เกิดวิดีโอในการ
ประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

3 

7.4 งานตัดต่อวิดีโอ วัตถุประสงค์ เพ่ือตัดต่อวีดิโอที่ได้ถ่ายทำมาให้เกิด
ความกระชับและเกิดความน่าสนใจในการรับชม  
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

2 

7.5 งานควบคุมการถ่ายทำ
ผ่าน Live สด 

วัตถุประสงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางออนไลน์ และควบคุมภาพและเสียงให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

4 

8.งาน iT วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เว็บไซต์ของหน่วยงานมีความ
ทันสมัย มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

5 

9.งานยานพาหนะ วัตถุประสงค์ เพ่ือกำหนดขอบเขตงานและความ
รับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

3 

10.งานบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริการวิชาการตรงตาม
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

8 

11.งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่
ชุมชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของ
สังคม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

5 

12.งานเผยแพร่ผลงานวิจัย วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

4 



จ 
 

งาน วัตถุประสงค์ 
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 
13. งานพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ( C ) 

10 

14. งานจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

8 

15. งานจัดทำแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้แผนการเรียนเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ( C )   

4 

16. งานรับนักศึกษา วัตถุประสงค์ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้
เป็นไปตามระบบ Clearing house และแผนการรับ
นักศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

6 

17.งานบริหารพัสดุ     
17.1 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัด
จ้าง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ( C )   

4 

17.2 งานควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้
พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

8 

17.3 งานจำหน่ายพัสดุ เพ่ือจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

11 

18. งานเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย     
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วัตถุประสงค์ด้าน  
-การรายงานทางการเงิน (F) 
-การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C ) 

6 



ฉ 
 

งาน วัตถุประสงค์ 
จำนวนกิจกรรม

การควบคุม 
19. งานจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีงบประมาณใช้ในการบริหาร
จัดการหน่วยงานที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

7 

20. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจำปี 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่
ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

8 

21. งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ( C ) 

8 

22. งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

6 

23. งานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และนโยบายของ
ห้องสมุด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

6 

24.งานบริการยืม-คืน 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสารสนเทศที่ค้นคว้าอย่างเต็มที่ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

5 

25. งานวารสารวิชาการ วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

13 

26.งานทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ : เพื ่อเพิ ่มผลผลิตของผู ้เข้ารับการ
ทดสอบ ระดับฝีมือแรงงานอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

7 
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บทท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบั ติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้
ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่า
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการกำกับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) 
กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 
 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 
เพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
 
1.2.5 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate) 
 2. วิจัย (Research) 
 3. บริการวิชาการ (Outreach) 

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

อาเซียนและสังคมโลก 
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และ

ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู ้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู ่การพัฒนาสถาน
ประกอบการและสังคม 

1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู้ 
2. คุณธรรม 
3. เครือข่าย 
4. ความเป็นมืออาชีพ 
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

1) นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

(1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุด
ในเส้นทางวิชาชีพ 

(2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความผาสุกและคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ  

(4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึ กษาและผลงานวิชาการ 
รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 

2) นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

(1) พัฒนาสาขาวิชาไปสู ่ความเป็นเอตทัคคะเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั ้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

(2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

(3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมี เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร  

(4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ และเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดี  

(5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ดี และบุคลิกภาพที่สง่างามสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

(6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา 

3) นโยบายด้านการวิจัย 
(1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  
(3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยแล ะ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
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4) นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
(1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 
(2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
(3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย  

5) นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา  
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
(3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั ้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

1.2.13 ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต  
แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื ่อมุ ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพ
ที่  1  

 
 

ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model 
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จากร ูปแบบของการบร ิหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 
 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 
 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
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. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
 

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH” 
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1.3 ข้อมูลผลการดำเนินงานปีท่ีผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 
 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)    
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 1 
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 1 1 
3. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1 1 1 
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 1 1 1 
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบ

การศึกษาทางไกล) 
- - 1 

ระดับบัณฑิตศึกษา     
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1 1 1 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 6 6 7 

 
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 
สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม 572 111 683 435 81 368 531 208 780 
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 181 92 273 145 81 226 166 64 230 
2.สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 391 19 410 290 0 142 345 - 346 
   2.1 แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี 159 - 159 142 - 142 178 - 178 
   2.2 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก - 19 19 - - - - - - 
   2.3 แขนงการจัดการการขนส่ง 86 - 86 40 - - 99 - 99 
   2.4 แขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ 

110 - 110 87 - - 69 - 69 

3.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

11 - 11 - - - - - - 

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับ
ธุรกิจออนไลน์ 

25 - 25 21 - - 16 - 16 

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 

      4 144 188 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี 22 32 54 15 63 78 15 45 60 
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 22 32 54 15 63 78 15 45 60 
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จำนวนนักศึกษา 
สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง 20 27 47 11 9 20 18 17 35 
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 20 27 47 11 9 20 18 17 35 

รวมทั้งสิ้น 614 170 784 461 153 466 564 270 875 
 

1.3.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)  
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 169 181 397 
2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 349 371 582 
   2.1 แขนงวิชาการธุรกิจพาณิชยนาวี 148 141 266 
   2.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 107 92 57 
   2.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 37 27 - 
   2.4 แขนงวิชาการจัดการขนส่ง 57 111 118 
   2.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ - - 141 
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 3 3 
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)  
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2 15 5 
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) 
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  - 1 

รวมทั้งสิ้น 523 570 988 
 

1.3.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
การมีงานทำ 95.91 97.17 98.26 
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ. 4,870 4,870 4,870 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - - 93.85 

 
1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จำนวน 
สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ผลงาน นำไปใช้ ผลงาน นำไปใช้ ผลงาน นำไปใช้ 

ผลงานวิจัย 49 47 38 27 28 27 
รวมทั้งสิ้น 49 47 38 27 28 27 
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1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ
2563 

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

โครงการบริการวิชาการ 8 8 8 
รวมทั้งสิ้น 8 8 8 

 

1.3.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ
2563 

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 5 5 
รวมทั้งสิ้น 5 5 5 

 

1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ตรี โท รวม ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ตรี โท รวม ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ตรี โท รวม 

พนักงานงบประมาณ
แผ่นดิน 

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

พนักงานงบประมาณ
รายได ้

- 19 6 3 - 22 5 27 - 21 6 - 

ลูกจ้างชั่วคราว 2 - - - 3 - - 34 3 - - 3 
รวมทั้งสิ้น 2 19 10 3 3 22 9 4 3 21 10 3 

 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม 
พนักงานงบประมาณแผ่นดิน - 1 - 2 - 1 - 1 1 2 - 3 
พนักงานงบประมาณรายได ้ 49 3 - 51 50 5 - 55 39 7 - 46 

รวมทั้งสิ้น 49 4 - 53 50 6 - 56 40 9 - 49 
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  

5 องค์ประกอบ จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียด ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 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 

จำนวนตัว
บ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 4 3.16 5.00 4.00 3.83 ระดับด ี
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.55 5.00 4.49 

4.57 ระดับดีมาก 
ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับด ี

 
1.3.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 5) ด้านการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง 
จำนวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ จำนวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ 
โดยผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน จากระดับความเสี่ยงสูงมาก (20 คะแนน)  มาเป็นระดับความเสี่ยงปลานกลาง    
(2 คะแนน) โดยมีร้อยละของคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ 90 
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บทท่ี 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีระบบการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ที ่เป็นไป
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กำหนดให้หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดให้ส่วนราชการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของ
การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และมีระบบบริหารจัดการที ่ดี (Good Governance) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงกำหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงาน โดยครอบคลุมพันธ
กิจทุกด้าน 

2. ผู ้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะต้องมีระบบการดำเนินการตามมาตรฐาน 
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่ องตาม

สถานการณ์และเวลา 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คำอธิบาย ค่า
เป้าหมาย 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
1. เพ ื ่อให ้หน ่วยงาน
จัดการกับความเสี่ยงใน
การป้องกันหรือลดความ
เส ี ่ ย ง ให ้ อย ู ่ ร ะด ับที่
ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระด ับความเส ี ่ ยง เท ี ยบกับ
ประเด็นความเสี ่ยงทั ้งหมดที่
กำหนดขึ้นต่อปี 

พิจารณาจากจำนวนประเด็นความเสี่ยง
ที ่ม ีระดับความเสี ่ยงลดลงจากระดับ
ความเสี ่ยงหลังการควบคุมเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 
100.00 

2. การควบคุมภายใน 
2.1 เพื ่อให ้เก ิดความ
มั่นใจว่าการดำเนินงาน
จะบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1 ร ้อยละของงานที ่ม ีการ
ดำเนินงานตามจุดควบคุมที่
กำหนด 

พิจารณาจากจำนวนงานที่ดำเนินงาน
ตามจุดควบคุมที่กำหนดในแผนควบคุม
ภายใน เทียบกับ จำนวนงานทั้งหมดใน
แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 
100.00 
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2.3 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

6 สิงหาคม 2565 คณบดี,นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในการจ ัดทำ (ร ่าง) แผนบริหารความเส ี ่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กันยายน 2565 คณบดี, รองคณบดี,
หัวหน้าสำนักงาน,

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

3 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ก ับกอง
นโยบายและแผนตรวจสอบ 

กันยายน 2565 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 6  ต่ อ
คณะกรรมการอำนวยการว ิทยาล ัยฯ  เ พ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 

กันยายน 2565 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

5 เผยแพร่แผนบริหารความเส ี ่ยงและควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตุลาคม 2565 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

6 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี ่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 กับฝ่ายต่าง ๆ 

- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

 
 
 

มีนาคม 2566 
กันยายน 2566 

รองคณบดี,หัวหน้า
สำนักงาน, 

7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี ่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบ 

- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 

มีนาคม 2566 
กันยายน 2566 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

8 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส ี ่ ย งและควบค ุมภายใน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับกองนโยบายและ
แผน 

- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

 
 
 
 

มีนาคม 2566 
กันยายน 2566 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

 
 
 



15 

ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี ่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ              

กันยายน 2566 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

10 นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ในปีถัดไป 

กันยายน 2566 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

 
2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการ
ของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission) จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหา
และอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ ่งสัญญาณบ่งชี ้อันจะนำไปสู ่ความเสี ่ยงที ่โครงการไม่ประสบ
ความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วน
ราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้
โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 



16 
 

การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

3. ความเสี ่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ
ควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
4.2 ด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี ่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี ่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สามารถกำหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ดังตาราง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปจัจัยที่ระบไุว้
มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง 
เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหม าะสม ซึ่งจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่ จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื ่อพิจารณาโอกาสและความถี ่ที ่จะเกิดเหตุกา รณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล
ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมนิได้ตาม
ตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่
มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยง
ที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรง
ของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน 
(5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก 
คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ ้มค่าที ่จะ
ดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง
ระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั ้น การเปลี ่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 
 ความเส่ียงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเส่ียงโดยเร็ว 
 ความเส่ียงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง 
 ความเส่ียงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับ

ความเส่ียงน้อย 
 ความเส่ียงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 
 ความเส่ียงน้อยมาก 1-2  ไม่ต้องทำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

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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เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่  4 การดำเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้ าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถ
ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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บทท่ี 3  
แผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง  (3) ความเสี่ยง 
(4) สัญญาณ

เตือนภัย 
(5) ประเมินก่อนควบคุม  (6) ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้  

(7)  วิธีการ
จัดการกับความ

เสี่ยง  
 (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 

(9) ระยะเวลา
ดำเนินการ  

(10) ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ  

1. 
ให้

กา
รศึ
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าฯ
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โอ
กา

ส 
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โอ
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ส 
 

ผล
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บ 
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นน
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 x
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ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

    

1.ด้านกลยุทธ์                             

         1.1 จำนวน
นักศึกษาที่
รายงานตัวเข้า
ศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนการรับ
ที่กำหนดไว้  

จำนวนผู้สมัคร
ที่รายงานตัว
เข้าศึกษาไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายนอ้ย
กว่าร้อยละ 
85 ของแผน
รับ 

3 4 12 ความเส่ียง
สูง 

2 2 4 ความ
เส่ียง
น้อย 

ลดความเส่ียง 1. วิเคราะห์สาเหตุของจำนวนนกัศึกษา 
ที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา  
2. การปรับแผนรับนักศึกษา (ภาคปกติ) 
3. การปรับแผนรับนักศึกษา (ภาคพิเศษ) 
  - แขนงวิชาธุรกจิพาณิชยนาวี 
  - แขนงวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
4.การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับ
นักศึกษา  
    - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
ออนไลน์ social media ช่องทางต่างๆ  
    - กิจกรรมเดินสายแนะแนว
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรทั่วประเทศ 
5. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยระบบธนาคารหนว่ยกิต (Credit bank) 
การทำความร่วมมือด้านวิชาการกบั
สถานศึกษา  
6. ขยายเครือข่ายควาร่วมมมือดา้นวิชาการ
กับสถานศึกษา 
7. ติดตามความก้าวหนา้ผลการรับนักศึกษา 

ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

ผู้กำกับดูแล :  
คณบดี
วิทยาลยัโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน 
ผู้รับผิดชอบ : 
รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
และรองคณบด ี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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บทท่ี 4  
แผนการควบคุมภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งาน/วัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานบุคคล  
1.1 ธุรการและสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ เพื ่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  
การร ่าง/พิมพ์  ถูกต ้อง รวดเร ็ว และครบถ้วน 
รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (C) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครั้ง ต.ค. 65-ก.ย.66 นางสาวพรพิมล  มนตรีวัฒน ์
(บุคลากร) 2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด 

3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ 
4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 
5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท 
6) จัดเรียงลำดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก) 

1.2.งานพัฒนาบุคลากร    
วัตถุประสงค ์เพื่อให้บุคลากรไดร้บัการพัฒนาท่ีตรง
ตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานท่ีเหมาะสม
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) สำรวจความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองจากบุคลากร ส.ค.-65 นางสาวพรพิมล  มนตรีวัฒน ์
(บุคลากร) 2) นำความต้อง/ความจำเป็นมาจดัทำแผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจากผู้บรหิาร

ระดับสูง 
ก.ย.-65 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด ต.ค.65-ก.ย.66 
4) ติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ก.พ. 66, ส.ค. 66 
5) รายงานผลการนำรูไ้ปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง  
มี.ค. 66, ก.ย. 66 

1.3.งานสรรหาบุคลากร 
1) ตรวจสอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู ่ ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวพรพิมล  มนตรีวัฒน ์
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วัตถุประสงคเ์พื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได ้
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบตัิตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

2) จัดส่งคุณสมบัติของผูส้มัครที่ตอ้งการและเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคล 

 
(บุคลากร)  

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมคัร อย่างน้อย 5 วัน   

4) กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร อย่างน้อย 15 วันทำการ   
5) ส่งผลการสอบ/สอบสมัภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
  

2.งานประชาสัมพันธ ์
วัตถุประสงค ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 
  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน ส.ค.-65 นางสาวปภัสสร ดวงฤทธ์ิ 
(นักประชาสัมพันธ์) 

  
  
  

2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่กำหนดวัตถปุระสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานอนุมัต ิ

ก.ย.-65 

3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหนว่ยงานให้ผู้บริหารและ
มหาวิทยาลยัทราบทุกไตรมาส  

ธ.ค. 65, มี.ค.66 
มิ.ย.65, ก.ย.66 

4) สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีตอ่หน่วยงาน ปีละ 2 รอบ รอบที ่1 ก.พ. 66 
รอบที่ 2 ส.ค. 66 

5) ประเมินความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหาร
และมหาวิทยาลัยทราบ 

ก.ย.-66 

6) นำผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาปรับปรุงในปถีัดไป  
3.งานแนะแนว    
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรูภ้าพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว ระดับหน่วยงาน ก.ค.-65 นายถวัลย์ สังขสจุิต 
(เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไป) 2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านงานแนะแนวที่กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
อนุมัต ิ

ส.ค.-65 

3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานแนะแนวของหน่วยงานให้ผู้บริหารและ
มหาวิทยาลยัทราบทุกไตรมาส  

ธ.ค. 65, มี.ค.66 
มิ.ย.65, ก.ย.66 
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4) สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีตอ่หน่วยงาน ปีละ 2 รอบ รอบที ่1 ก.พ. 66 
รอบที่ 2 ส.ค. 66 

 

 5) ประเมินความสำเร็จของแผนงานแนะแนวของหน่วยงานและรายงานต่อผู้บรหิารและ
มหาวิทยาลยัทราบ 

ก.ย.-66  

 6) นำผลการประเมินตามแผนงานแนะแนวมาปรับปรุงในปีถัดไป   
4.งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อกำหนดแผนงานศลิปะและวฒันธรรมในการ
พัฒนาและเผยแพรเ่อกลักษณ์ของวิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน “เน้นความเป็นวัง” 
2.เพื่อกำหนดแผนงานศลิปะและวฒันธรรมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ
พลายเชนตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน 
(O) 
  
 
 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน 

ก.ค.-65 นางสาวปิยนุช  ทองมาก 
นายถวัลย์ สังขสจุิต 

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา)  

2) กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดตัวบ่งช้ีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  ก.ค.-65 
3) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ของ

แผน ตัวบ่งช้ีความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ก.ค.-65 

4) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการทกุโครงการที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติการดา้นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส.ค. 65-ก.ค. 66  

5) รายงานผลการดำเนินงานการจดัโครงการตามแผนปฏิบตัิการด้านการทำนุบำรุงศลิปะ
และวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 ครั้ง 

ม.ค. 65 , ก.ค. 66  

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

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานและสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ก.ค.-66 
 

 

 8) นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือโครงการด้านการทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรม  

5. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของหน่วยงาน 

พ.ค.-มิ.ย. 65 นางสาวปิยนุช  ทองมาก 
นายถวัลย์ สังขสจุิต 

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
 

2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่
พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง

มิ.ย.-65 
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 ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) เสนอแผนปฏิบตัิการดา้นการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงาน
และผูบ้ริหารสูงสดุของมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

ก.ค.-65  

4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ส.ค. 65- ก.ค. 66  
5) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ   
6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป   
7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้มหาวิทยาลยั

ทราบ ปีละ 2 ครั้ง 
รอบที ่1 ม.ค. 66 
รอบที่ 2 มิ.ย. 66 

 

8) ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

มิ.ย.-66  

 9) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการดา้นการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี
ถัดไป 

  

6.งานอาคารและสถานที่   
วัตถุประสงคเ์พื่อให้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอำนวย
ความสะดวกต่างๆ พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน 
ด้านการดำเนินงาน (O) 
 

1) มีการแจ้งซ่อมผ่านใบแจ้งซ่อมหรือบันทึกข้อความของหน่วยงาน ต.ค.65 - ก.ย.66 นายอภิศิษฐ์  ทองใบอ่อน 
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 2) มีการตรวจสอบเบื้องต้น หากดำเนินการเองได้จะทำการซ่อมให้เรยีบร้อย 

3) ดำเนินการประสานบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจสอบ กรณีที่ซ่อมเองไม่ได้ 
4) ประเมินการซ่อม ราคา ความคุม้ค่าในการซ่อมบำรุง 
5) มีขออนุมัติการซ่อมบำรุงจากผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
6) ดำเนินการซ่อมบำรุงพร้อมทั้งตรวจสอบหลังการซ่อมบำรุง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

7.งานโสตทัศนูปกรณ์ 
7.1 การบริการการเรยีนการสอน   

กรณีของห้องเรียน 
1) รับแจ้งปัญหาจากผูร้ับบริการโดยตรงในการใช้งานสื่อการเรยีนการสอน 

ต.ค.65-ก.ย.66 นายอภิศิษฐ์  ทองใบอ่อน 
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 
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วัตถุประสงค ์เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

2) เจ้าหน้าท่ีดำเนินแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง   
  กรณีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1) ตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเตรยีมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน ให้กับ

อาจารย์ หรือ วิทยากร ก่อนเริ่มการอบรมหรือการสอน 

  

2) ตรวจสอบความพร้อมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในห้องเรียน   
3) ตรวจสอบอุปกรณ์หลังใช้งาน   
การจองห้องประชุม 
1) ตรวจสอบการรับจองห้องประชุมของคณะผ่านระบบอินเตอร์เนต็ eoffice.ssru 
ac.th และ เว็บไซด์วิทยาลัยฯ โปรแกรมจองห้องประชุม 

ต.ค.65-ก.ย.66 นายอภิศิษฐ์  ทองใบอ่อน 
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 

2) จดบันทึกการใช้ห้องประชุมวันเวลากิจกรรม โครงการและรายชือ่ผู้ขอใช้บริการพร้อม
เบอร์โทรศัพท์ ในโปรแกรม EXCEL 

  

3) ประสานงานกับผูร้ับบริการทางโทรศัพท์ในการดำเนินการและขอทราบความต้องการใน
การใช้อุปกรณ์และการจัดสถานท่ี 

  

4) ก่อนใช้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงานและอำนวยความสะดวกแกผู่้รับบริการ   
5) หลังใช้บริการ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์หลังการใช้งานและจดัเก็บให้เข้าท่ี   

ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ 
1) ตรวจสอบแบบฟอร์มการขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

ต.ค.65-ก.ย.66 นายอภิศิษฐ์  ทองใบอ่อน 
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 

2) จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม  

3) ตรวจสอบอุปกรณ์หลังการใช้งานและจดัเก็บเข้าท่ี พร้อมคืนบัตรนักศึกษาหรือบัตร
ประจำตัวประชาชน 

 

4) สรุปสถิติการยืม-คืนอุปกรณ์ประจำเดือน  
7.2 งานถ่ายภาพ 
วัตถุประสงค ์เพื่อจะเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ และ
ถ่ายภาพนิ่งในการดำเนินงานหรือกิจกรรม และ
นำไปใช้ในการงานประชาสมัพันธ์ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จัดเตรียมอุปกรณ/์ชาร์ทแบต/เคลยีร์เมมโมรีการด์/ทดสอบอุปกรณ์ ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวณัฐณิชา เล็กบรุุษ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 2) ถ่ายภาพกิจกรรม  

3) นำภาพถ่ายและวิดีโอบันทึกลงคอมพิวเตอร์หรือคลังบันทึกข้อมูล  
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7.3 งานถ่ายวิดีโอ 
วัตถุประสงค์ จัดเตรียมสถานท่ีและอุปรกณ์ที่ใช้ใน
การถ่ายทำวิดิโอ เพื่อให้เกดิวิดีโอในการ
ประชาสมัพันธ์ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) ถ่ายวิดีโอการเรียนการสอน/กิจกรรมต่างๆ ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวณัฐณิชา เล็กบรุุษ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 2) จัดเตรียมอุปกรณ/์ชาร์ทแบต/เคลยีร์เมมโมรี/ทดสอบอุปกรณ์  

3) นำวิดีโอบันทึกลงส่วนจดัเก็บข้อมลู  

7.4 งานตัดต่อวิดีโอ 
วัตถุประสงค ์เพื่อตัดต่อวีดโิอที่ไดถ้่ายทำมาให้เกิด
ความกระชับและเกดิความน่าสนใจในการรับชม  
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) ตัดต่อวิดโีอการเรียนการสอนของหลักสตูร ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวณัฐณิชา เล็กบรุุษ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 2) ตัดต่อวิดโีองานกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 
 

7.5 งานควบคุมการถ่ายทำผ่าน Live สด 
วัตถุประสงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารใน
ช่องทางออนไลน์ และควบคุมภาพและเสียงให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการไลฟส์ด ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวณัฐณิชา เล็กบรุุษ(นัก
โสตทัศนูปกรณ์) 

2) ติดต่อประสานงานกับวิทยากรในการไลฟ์สด   
3) ช้ีแจงแจ้งรายละเอยีดสคริปต์ให้วิทยากรทราบ   
4) ควบคุมระบบภาพและเสียงในการไลฟ์สดให้อยู่ในคุณภาพที่ด ี   

8.งาน iT 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เว็บไซต์ของหน่วยงานมีความ
ทันสมัย มีข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จำนวนข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพรบ่นเว็บไซต์ และนำ Link ข่าวบนเว็บไซต์แชรล์งบน 
Social Media (Webometrics)  30 ข่าว/เดือน = 360 ข่าว/ปี ต.ค.65-ก.ย.66 

นายฐกร ธรรมประทีป 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

2) จำนวนหน้าเพจของแต่ละคณะ/วทิยาลัย/ศูนย์/สำนัก (Webometrics) 5,000 หน้า/ปี  
3) จำนวนการผลิตสื่อมัลติมเีดียของหน่วยงาน (Webometrics) 30 vdo/ปี  
4) จำนวนการเข้าเว็บไซตป์ระจำตัวบคุลากรสายวิชาการ (Moodle) (Webometrics) 450 

ครั้ง/ปี/อาจารย์ 1 ท่าน  
5) จำนวนการฝากลิงก์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (Webometrics) 15 ลิงก/์ปี 
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9.งานยานพาหนะ    

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตงานและความ
รับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำรายงานการใช้รถประจำวัน  ต.ค.65-ก.ย.66 นายอานนท์ บุญยะเสน 
นายยงยุธ  น้อยศร ี
 (พนักงานขับรถ) 

2) สรุปรายงานการใช้รถประจำเดือน นำส่งผู้บริหารผ่านระบบ e-office 
3) บันทึกข้อมูลรายละเอยีดของยานพาหนะลงในทะเบียนทุกครั้งท่ีมีความเคลื่อนไหว (ต่อ

ทะเบียน/พ.ร.บ.) 
10.งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  
วัตถุประสงค ์เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตาม
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) มีส่วนร่วมในการกำหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับมหาวิทยาลัย 

ต.ค.65-ก.ย.66 นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น 
(นักวิจัย) 

นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น 
(นักวิจัย) 

2) สำรวจความต้องการจากกลุม่ชุมชนและองค์การเป้าหมาย  
3) นำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีและแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

 

4) จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำเปีนและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย 

 

5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด  
6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ได้ครบถ้วน 

 

7) ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการและ
เสนอให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณา 

 

8) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยมาพัฒนาและปรับปรุงในการทำ
แผนบริการวิชาการในปีถัดไป 

 

11.งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของ
สังคม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 
  
  

1) คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นในแหล่งเรียนรู้ ต.ค. 65 -มี.ค. 66 นายวีรเชษฐ์ มั่งแว่น 
(นักวิจัย) 2) จัดโครงการเพิม่ฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ธ.ค. 65, มี.ค. 66 

มิ.ย. 66, ก.ย. 66 3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ 
4) รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแหล่งเรยีนรู้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ได้ครบถ้วน 
ส.ค. 66 
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5) นำฐานความรู้/องค์ความรู้ที่อยูใ่นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซตข์องหน่วยงานและ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ต.ค. 65-มี.ค. 66   

12.งานเผยแพร่ผลงานวิจัย  

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้อาจารย์
มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จัดโครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยัให้แก่อาจารย์ ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวสมรัตน์ สันติวรานนท์
(นักวิจัย)  

2) ประชาสมัพันธ์แหล่งเวทีการนำเสนอและวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุก
คนรับทราบ 

  

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ หรือเป็นเจา้ภาพร่วมกับหนว่ยงานภายนอก
มหาวิทยาลยั 

 

4) สรุปและรายงายผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติทั้งภายในและ
ภายนอกของอาจารยล์งในแบบฟอร์ม 

 

5) ตรวจสอบการคัดลอกบทความใหก้ับอาจารย์เพื่อใช้ในการตีพิมพ์ และประกอบเอกสาร
ขอรับทุน 

 

6) จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยของวิทยาลัยโลจสิติกส์
และซัพพลายเชนตามปีงบประมาณ 

 

7) รวบรวมสัญญาทุนวิจัยของอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ยื่นขอทุน จากงบประมาณภายในและ
ภายนอกให้กับสถาบันวิจยัและพฒันา 

  

8) ติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับผลงานด้านวจิัยของคณาจารย์ เช่น การยื่นขอสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร และการนำผลงานท่ีเผยแพรไ่ปใช้ให้เกิดประโยชน์   
 

    

13. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

1) สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูร 

ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวนุชรี ทองคำ 
(นักวิชาการศึกษา) 

 
 
 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสตูรให้เป็นไปตามคูม่ือระบบกลไกในการ
พัฒนาหลักสตูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการฯ  
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4) เสนอหลักสตูรให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ    
5) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ของ สกอ. 
 

6) เสนอหลักสตูรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ  
7) เสนอหลักสตูรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมตัิ  
8) นำข้อมูลเล่ม (มคอ.2) เข้าระบบรับทราบหลักสตูรของ สป.อว. (Checo) ภายใน 30 วัน 

นับจากวันท่ีสภาแจ้งมติอนุมัต ิ
 

14.งานจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนมคีุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 
 

1) จัดทำตารางเรียนตารางสอนครบทุกรายวิชา ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวนุชรี ทองคำ 
(นักวิชาการศึกษา) 

 
2) จัดทำเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชา  
3) จัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จก่อนเปดิภาคเรียน  
4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
5) จัดทำ มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
7) ประชาสมัพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารยผ์ู้สอนครบทุกรายวิชา   
8) สรุปคะแนนประเมินอาจารยผ์ู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร   

15. งานจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
วัตถุประสงค์.เพื่อให้แผนการเรยีนเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C )   

1) สาขาวิชาจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กำหนด ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวนุชรี ทองคำ 
(นักวิชาการศึกษา) 2)  ตรวจสอบแผนการเรยีนตามโครงสร้างของหลักสูตรและเงื่อนไขของคำอธิบายรายวิชา  

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ  
  
4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทีไ่ดร้ับความเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาก่อนเปิด

ภาคเรยีน 
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16. งานรับนักศึกษา  

วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้
เป็นไปตามระบบ Clearing house และแผนการ
รับนักศึกษาที่กำหนดไว ้
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะ กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย อนุมัต ิ

ก.ค. 65  นางสาวนุชรี  ทองคำ 
(นักวิชาการศึกษา)    

  
  
  
  

2) การขอเพ่ิมเติมแผนรับน.ศ.เนื่องจากมีโครงการความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอกในระหว่างปีการศึกษา 

 

3) กำหนดคุณสมบัติของผูส้มัครเขา้ศึกษาต่อส่งให้กองบริการการศึกษา ก.ย. 65 

4) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ก.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-ก.ค.66 

5) สอบปฏิบัติหรือสอบสมัภาษณ์เป็นไปตามเกณฑ์การคดัเลือกของมหาวิทยาลยั และจดั
ส่งผลการสอบคดัเลือกให้กองบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รอบที่ 1 ต.ค. 65 ม.ค. 66 
รอบที่ 2 ก.พ.66- เม.ย. 66 
รอบที่ 3 Admission 1,2 
พ.ค. 66 
รอบที่ 4 Direct 
Admission ม.ิย. 66 

6) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาท่ีรายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรบันักศึกษาประจำปี  ก.ค. 66 

17. งานบริหารพัสดุ   

17.1 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจดัจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา เงินนอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพสัดุ- การจัดซื้อจดั
จ้างเป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัตติามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C )   

1) สำรวจพัสดเุป็นประจำทุกเดือน 
ต.ค.65-ก.ย.66 

นางสาวกรรนณิกา  วิชัยกุล 
(นักวิชาการพัสดุ) 

2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 ร้านค้าขึ้นไป 
 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จำนวน 3 คน 
    วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จำนวน 1 คน 

  

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง   
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17.2 งานควบคุมพัสดุ 
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้
พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

การควบคุมวัสดุ ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวกรรนณิกา  วิชัยกุล 
(นักวิชาการพัสดุ) 1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกครั้ง   

2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพรอ้มใช้งาน   

3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการเบิกจ่าย   
4) ตรวจนับและสรุปวสัดุประจำเดอืนและประจำปีงบประมาณ     

การควบคุมครุภัณฑ์ ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวกรรนณิกา  วิชัยกุล 
(นักวิชาการพัสดุ)  

  
  
  

1) ลงทะเบียนครุภณัฑ์ในระบบ ERP   
2) เขียนหมายเลขท่ีครุภณัฑ ์   
3) จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครภุัณฑ ์   

  4) เก็บรักษาครุภณัฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน   
17.3 งานจำหน่ายพัสด ุ
วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 
  
  
  
  
  

การจำหน่ายครุภัณฑ ์
1) สำรวจครภุัณฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ ชำรุด สญูหาย หมดความจำเป็นในการใช้งาน    
2) รายงานบัญชีครุภณัฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สญูหาย หมดความจำเป็นในการใช้งานเพื่อขอ

จำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย 
ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวกรรนณิกา  วิชัยกุล 

(นักวิชาการพัสดุ) 
  
  

3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภณัฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรดุ สูญหาย 
     4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภณัฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สญูหายและรายงานให้อธิการบดี
พิจารณาอนุมัต ิ
     5) คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางของครุภณัฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด สูญหายและรายงาน
ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิ

6) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา) 

  

7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครภุัณฑ ์   
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8) รายงานการจำหน่ายครุภณัฑ์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน 
หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี 

  

การจำหน่ายวัสดุ   
1) สำรวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน     
2) ขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธีตกลงราคา)     
3) รายงานการจำหน่ายเศษวัสดุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ     

18.งานเบิกจ่าย 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย     
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
วัตถุประสงค์ด้าน  
-การรายงานทางการเงิน (F) 
-การปฏิบัตติามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง ( C ) 

1) โครงการไดร้ับอนุมตัิจากผู้บริหารระดับสูง ต.ค.65-ก.ย.66 นายอรมศักดิ์   แสงทอง 
( นักวิชาการเงินและบัญชี)  

  
2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายใหค้รบถ้วน   
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย   
4) จัดทำเอกสารเบิกจ่ายและบันทกึข้อมูลในระบบ    
5) เสนอผู้บริหารอนุมัติการเบิกจา่ย   
6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ   

19.งานจัดทำคำขอต้ังงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหาร
จัดการหน่วยงานท่ีเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ก.พ. 66 นางสาวกรรณิการ์  ศรี
พนมวรรณ 

(นักวิเคราห์นโยบายและแผน) 
 
  

2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรับ  ก.พ. 66 

3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้
ครบทุกโครงการ 

มี.ค. – เม.ย. 66 

4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจำปีให้กับ
โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการประจำป ี

มี.ค. – เม.ย. 66 

5) บันทึกคำของบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ครบทุก
โครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ 

ก.ค. 66 
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  6) ทำบันทึกข้อความแจ้งกองนโยบายและแผน เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบ ERP 

ก.ค. 66 

 7) เสนอคำขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ก.ย.-66  
20.งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่
ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏบิัติได้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน(O) 
  
  
  
  
  

1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2566 

ส.ค 66 นางสาวกรรณิการ์  ศรี
พนมวรรณ 

(นักวิเคราห์นโยบายและแผน)  2) รวบรวมและวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ก.ย. 66 

3) สำรวจเพื่อประเมนค่าคะแนนนำ้หนักของปัจจัยภานในและปัจจัยภายนอก พร้อม
วิเคราะหต์ำแหน่งทางยุทธศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรม Excel 

ก.ย. 66 

4) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

ก.ย. 66 

5) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกบัทิศทางของ
มหาวิทยาลยั 

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย. 66   

7) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ   
8) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รบัรู้

เพื่อนำไปสู่การปฏิบตั ิ
ต.ค.66   

21.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐาน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบตัิตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ( C ) 

1) การประชุมช้ีแจง-ติดตามงานประกันคณุภาพ ต.ค.65 – ม.ค. 66 
 

2) การจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ ก.ย. – ธ.ค. 65 นางสาวดาราวรรณ  พวงบุบผา 
(นักวิเคราห์นโยบายและแผน)  3) การจัดทำแผนปฏบิัติงานประกนัคุณภาพประจำปีการศึกษา พ.ย. 65 

4) การจัดทำคู่มือเกณฑ์การประกนัคุณภาพระดับหลักสูตร-ระดับคณะ พ.ย. 65 
5) การจัดทำเลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR ธ.ค. 65 – ก.ค. 66 
6) การบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online ส.ค. - ก.ย. 66 
7) การรับตรวจการประเมินประจำปี_ระดับสาขา-ระดับคณะ มิ.ย. - ส.ค. 66 
8) การรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ส.ค.- ต.ค. 66 
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22.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบตัิ
ราชการบรรลตุามเปา้หมายที่กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) งานประชุมชี้แจง/ติดตาม/งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบตัิราชการ ต.ค.65-ก.ย.66 นางสาวบุษยมาศ ผุยมลูตร ี
(นักวิเคราห์นโยบายและแผน) 2) งานการจัดทำคำรับรองการปฏบิัติราชการระดับหน่วยงาน/บุคคล  

3) งานการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ  
4) งานการติดตาม ทบทวน ผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัด  
5) งานการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจำเดือนผ่านระบบติดตาม/

ประเมินผล 
 

6) งานการรายงานผลการปฏบิัติราชการรอบ 6 เดือน / 12 เดือน    
23.งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
วัตถุประสงค ์เพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และนโยบาย
ของห้องสมุด 
วัตถุประสงค์ด้าน ด้านการดำเนินงาน (O) 

1). สำรวจความต้องการหนังสือ ต.ค. 65-มี.ค.66 
 

นางสาวยุพารัตน์ บญุวงษ์ 
(บรรณารักษ์) 2). จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

3). วิเคราะห์และลงรายการบรรณานุกรม 

4). นำหนังสือออกให้บริการเป็นช้ันหนังสือ   
5). บริการช่วยการค้นคว้าและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ   
6). ขอรับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศ   

24.งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการไดใ้ช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีค้นคว้าอยา่งเต็มที ่
วัตถุประสงค์ด้าน ด้านการดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำระเบียนข้อมลูสมาชิก ต.ค. 65-มี.ค.66 นางสาวยุพารัตน์ บญุวงษ์ 
(บรรณารักษ์) 2) ต่ออายุสมาชิก ตรวจสอบหนี้สนิ,ลบข้อมูลสมาชิกที่จบการศึกษาออก  

3) บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ  
4) บริการคืน ทรัพยากรสารสนเทศ  
5) จัดทำรายงานสถิติการให้บริการ  

25. งานวารสารวิชาการ 
วัตถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์
มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
กำหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิชาการกองบรรณาธิการประจำ
วารสารวิชาการ 

ต.ค. 2565 นางสาวสุนทรี พัชรประทีป 
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

 2) จัดทำบันทึกขออนุมัติการจัดโครงการวารสารวิชาการเขียนโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ
วารสารวิชาการ 

ต.ค. 2565 
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3) จัดทำแผนการดำเนินงานการจดัทำวารสารวิชาการ งานกำหนดวนั เวลา/จดัโครงการ ต.ค. 2565 
4) รับบทความจากผู้แต่ง และตรวจสอบรูปแบบ และบันทึกข้อมูลในระบบ Thai Journa 

Online งานจัดทำหนังสือตอบรับว่าได้รับบทความแล้วและอยู่ในขั้นตอนพิจารณา งานรวบรวม
บทความนำเสนอต่อบรรณาธิการ 

ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 

5) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ งานจัดส่งเอกสารผู ้แต่งไปให้คระกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในระบบ Thai Journa Online 

ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 

6) สังเคราะหผ์ลการประเมินบทความ ลงในแบบแจ้งผลประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 
7) ส่งผลการประเมินบทความให้บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำเอกสารแจ้ง

ผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณ แก่ผู้แต่งบทความในระบบ Thai Journa Online 
ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 

8) รับบทความงานวิจัยที่แก้ไขแล้วจากผู้แต่ง และตรวจสอบความถูกต้องในระบบ Thai 
Journa Online 

ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 

9) รวบรวมบทความที่แก้ไขแล้วนำเสนอต่อบรรณาธิการและรวบรวมบทความที่แก้ไขแล้ว
ทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง พิสูจน์อักษร จัดทำต้นฉบับวารสาร 

ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 

10) ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการวารสาร ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 
11) เผยแพร่บทความที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในระบบ Thai Journa Online และสรุปโครงการ ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 
12) จัดหารายได้วารสารวิชาการดำเนินประชาสัมพันธ์เชิญชวนตีพิมพ์บทความดำเนินการ

ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมวารสาร และส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังสำนักทรัพย์สินและรายได้ งาน
ระบบ SOS.SSRU หมวดรายงานโครงการจัดหารายได้วารสาร และจัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่ส่ง
บทความเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 

13) ตรวจสอบติดตามแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ Fast-track indexing System to TCI  
Database Journal of Logistics and Supply Chain College 

ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 

26.งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ : เพื ่อเพิ ่มผลผลิตของผู้เข้ารับการ
ทดสอบ ระดับฝีมือแรงงานอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดำเนินงาน (O) 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนนิงานทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 
2566 

ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 นายวีระเชษฐ์  มั่งแว่น 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566   
3) จัดโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ   โลจิสติกส์ 4 

สาขา ได้แก ่
1. สาขาผู้ควบคมุสินค้าคงคลัง 
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2. สาขาผู้ปฏิบตัิการคลังสินคา้ 
3. สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 
4. สาขาผู้ควบคมุรถยกสินค้าขนาดไมเ่กิน 10 ตัน 

4) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานแห่งชาติ   
5) กำหนดเวลารับสมัครอย่างน้อย 30 วันทำการ   
6) รายงานผลการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   
7) ออกวุฒิบัตรรับรองสำหรับผูผ้่านการทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเส่ียง (FM-RM-01)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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