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แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) หน้า ก 

คํานํา 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน  และเพ่ือให้การดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน                 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้ส่วนราชการ
ดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน  พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน  และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม นั้น 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ทําแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทนํา  
 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 บทที่ 3 แผนบริหารความเส่ียง ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงและแผนการควบคุม
ภายใน ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์) 

(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 ตามเงื่อนไขของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กําหนดให้หน่วยงาน”
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเส่ียง
ลดลง” และตามระเบียบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานนํามาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ไปใช้
เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  นั้น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปตาม
เป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเส่ียงใหม่ที่อาจเกิดข้ึน  และเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความ
เส่ียงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเส่ียงเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปรับประยุกต์ใช้ข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียง ตาม
หลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเส่ียง 
ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเส่ียง 

จากข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์ความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 4) ความเส่ียงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยผลการประเมินมีความเส่ียงที่ต้องนํามาบริหารจัดการความเสี่ยง จํานวน      
5 ความเสี่ยง และ  5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล
และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ 

1.ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 
2.กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์   ต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ดําเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์    
4.ประชุมติดตามผล 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายตามที่
คณะกําหนดไว้ 

1. ประชุมวิเคราะห์แผนการเบิกจ่ายทุกไตรมาส 
2. ดําเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย 
3.  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายแก่ผู้บริหารทุกเดือน 
4. เร่งรัดอาจารย์จัดโครงการเบิกจ่ายตามแผน 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากจํานวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 

1.ประชุมวิเคราะห์สาเหตุของงบประมาณที่ได้รับลดลง 
2. สาเหตุของจํานวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
3.ติดตามความก้าวหน้าผลการรับสมัครนักศึกษา 
4.รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นระยะๆ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การออกประกาศการจัดหาพัสดุ- การ
จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.
งานพัสดุฉบับใหม่ 

1.อบรมการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุ
ฉบับใหม ่
2.ดําเนินการปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจดัจ้าง ระเบียบ 
ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุฉบับใหม ่
3.ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ทุกไตรมาส 

5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
นําทรัพย์ของหน่วยงานเช่น การนําโน็ต
บุค/กล้องถ่ายรูปทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่
กําหนด 

1.จัดทําสรุปครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะพร้อมเลขครุภัณฑ์ 
2.แจ้งวิธีการเบิกจ่ายแก่อาจารย์และบุคลากร 
3.ติดตามการใช้งานเกินกําหนด 
4.สรุปรายงานการให้ผู้บริหารทราบ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมการควบคุมมาตรฐาน เพ่ือลดความ
เส่ียงที่เกิดข้ึน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานตามงานมาตรฐาน 25 งาน  
รายละเอียดดังนี้ 

งาน วัตถุประสงค์ จํานวนกิจกรรมการควบคุม 
1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การบริการวิชาการตรงตามต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

8 

2 งานบริการศูนย์เรียนรูสู้ชุ่มชน เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

5 

3 งานพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยใหม้คีวาม
เชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

4 

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กําหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 
 

4 

5 งานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคต ิค่านิยม ความมีสุนทรีย์ 
และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

8 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

9 

7 งานรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
ระบบ Clearing house และแผนการรับนักศึกษาที่
กําหนดไว้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

5 

8 งานจัดทําแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4 
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งาน วัตถุประสงค์ จํานวนกิจกรรมการควบคุม 
9  งานจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 
8 

10  งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 
ด้าน) และการประกันคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

9 

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซือ้จัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรงความต้องการ 
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   

4 

12 งานควบคุมพัสดุ เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

4 

13 งานจําหน่ายพัสดุ เพื่อจําหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

11 

14 งานเบกิจา่ย เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย    
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วัตถุประสงค์ด้าน  
-การรายงานทางการเงิน (F) 
-การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C ) 

6 

15 งานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

6 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พิมพ ์ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่า
ด้วยงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

6 
 

17 งานจัดประชุม เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (การจัดประชุม) 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

18 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่
กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 

5 
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งาน วัตถุประสงค์ จํานวนกิจกรรมการควบคุม 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ
ที่กําหนด/ตําแหน่งงานที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

5 

20 งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได ้
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

21 งานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

6 
 

22 งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได ้
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

7 
 

23 งานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการดําเนินงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การดําเนินงานมีความถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

4 

24 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
หน่วยงานจัดการศึกษา 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

 
 

11 
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 4 

25 งานติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การดําเนินงาน (O) 

10 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ .ศ .2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเปน็ การกระจายภารกิจและทรพัยากรให้แก่ท้องถิน่ การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ีตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 
กําหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ีตามเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระเบียบว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 
3) กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจคณะและให้
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม  
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน (ระบุช่ือหน่วยงาน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
11.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เช่ียวชาญ

ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านของชุมชนและสังคม  

1.2.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 
 1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มคีณุธรรม และมทีักษะที่เช่ียวชาญ 
ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 
 2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยสู่
ประชาคมอาเซียน 
 3. เผยแพรค่วามรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชนและสังคม 

1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”์ 

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
 เคารพผู้อาวุโส มีความสามัคคี 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 นักปฏิบัติมืออาชีพ 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้ 

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 
- I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม 
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1.2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพันธ์เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
1.3 ข้อมูลผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมา  
 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา
2559 

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร   
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม   
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
    5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   
    5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์   
    5.3 แขนงวิชาพลังงาน - - 
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย   
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์  
   8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์   
   8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์   
   8.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ - - 
9. สาขาวิชาตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ   
10. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ   
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
12. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
จํานวนนกัศึกษา 

สาขาวิชา  
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
อาคาร 

15 0 15 40 - 40 41 - 41

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 30 43 73 37 - 37 37 - 37

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 

24 - 24 42 - 42 30 - 30

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

39 - 39 38 - 38 57 - 57

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า - - - - - - - - -

    5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

44 - 44 41 - 41 39 - 39

    5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์

26 - 26 27 - 27 20 - 20

    5.3 แขนงวิชาพลังงาน - - - - - - 17 - 17

6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

35 - 35 42 - 42 26 - 26

7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย 

78 - 78 82 - 82 37 - 37

8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ - - - - - - - -

   8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 28 - 28 29 - 29 21 - 21

   8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ 

38 - 38 36 - 36 18 - 18

   8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 

- - - - - - 19 - 19

9. สาขาวิชาการตกแต่งภายในและการ
จัดนิทรรศการ 

33 - - 31 - 31 21 - 21

10. สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ
คุณภาพ 

11 - 11 - - - 11 - 11

11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 56 - 56 64 - 64 62 - 62

12. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 51 - 51 34 - 34 50 - 50

รวมทั้งสิ้น 508 43 551 543 - 543 506 506
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1.3.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 
จํานวนนกัศึกษา 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 273 - 273 251 - 251 471 - 471

   
รวม 273 273 251 251 471 471

 
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559
การมีงานทํา 196 218 161
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันตํ่าของ ก.พ. 180 171 74
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.29 4.09 4.49

 

1.3.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 
จํานวน 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560
ผลงาน นําไปใช้ ผลงาน นําไปใช้ ผลงาน นําไปใช้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47 28 55 34 57 34
   

รวมทั้งส้ิน 47 28 55 34 57 34
 

1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ  
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 32 28
  

รวมทั้งส้ิน 31 32 28
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1.4.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ  
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 5 5
รวมทั้งส้ิน 5 5 5

 
 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

11 6 - 17 11 6 - 17 11 6 - 17

รวมทั้งสิ้น 11 6 - 17 11 6 - 17 11 6 - 17
 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560

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

ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

50.5 14 1 65.5 58.5 14 2 74.5 55 17 3 75

รวมทั้งสิ้น 50.5 14 1 65.5 58.5 14 2 74.5 55 17 3 75
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1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 5 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.53 มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบ
ที่ 

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 

จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 2.59 3.00 2.56 2.72 ระดับพอใช้ 
2 3 5.00 5.00 4.12 4.71 ระดับดีมาก 
3 1 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 
4 1 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 
5 2 - 4.50 - 4.50 ระดับดี

คะแนนเฉลี่ย 3.19 3.71 3.34 3.53 ระดับพอใช้ 
ผลการประเมิน ระดับ

พอใช้ 
ระดับดี ระดับ

พอใช้
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 เพ่ือให้(ระบุช่ือหน่วยงาน)มีระบบและการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภาย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการวางระบบควบคุมภายใน 
พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กําหนดให้หน่วยงาน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) (ระบุช่ือหน่วยงาน)จึงกําหนด
นโยบายบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

1. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเป็นการดําเนินการที่สําคัญของ(ระบุช่ือหน่วยงาน)
โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของ(ระบุช่ือหน่วยงาน)ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสําคัญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ 

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครือ่งมือสนบัสนนุการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดําเนินการอย่าง
เหมาะสม สม่ําเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และ
ค่าเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
1.แผนบริหารความเสี่ยง 
1 .1 เพื่ อ ให้ บุ ค ล าก รขอ ง 
หน่วยงานสามารถหาวิธีการ
จัดการกับความเส่ียงเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็น
ค วาม เสี่ ย ง ท่ี ได้ รั บ ก าร
ควบคุมและลดระดับความ
เสี่ ย ง เที ย บ กั บ ป ระ เด็ น
ค ว า ม เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ท่ี
กําหนดขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่
ได้ รับการควบ คุมและลด
ระดับความเสี่ ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
กําหนดขึ้นต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การดําเนินงานจะบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ
ดําเนินการตามจุดควบคุม
ที่กําหนด 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากจํานวนของงาน
ที่ดําเนินการควบคุมภายใน
ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 
2.3 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เพ่ือการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ของ(ระบุช่ือหน่วยงาน)ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการดําเนินการอย่างเป็นข้ันตอน จึงได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ้ี 
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1) ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 

1 เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

24 ก.ค.60 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ 

ณฐอร พุทธวงค์ 

มีความรู้ความเข้าใจการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 ณฐอร พุทธวงค ์ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3 จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส.ค.60 ณฐอร พุทธวงค ์ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
4 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2561 ต่ อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้ บ ริห ารสู งสุ ดของหน่ วยงาน  เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบ 

ก.ย.60 ณฐอร พุทธวงค ์ แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ผ่านความเห็นชอบ 

5 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2561 ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน 

29 ก.ย.60 ณฐอร พุทธวงค ์ จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ให้กับกองนโยบายและ
แผนตามระยะเวลาที่กําหนด 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60 ณฐอร พุทธวงค ์ ประชาคมได้รับรู้แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

7 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60-ก.ย.
61 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนฯ 

ผลการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
8 
  

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

ณฐอร พุทธวงค์ ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
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ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์/ผลผลิต
  
  
  

พ.ศ. 2561 ความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - รอบ  3 เดือน ธ.ค.60

- รอบ  6 เดือน ม.ีค.61
- รอบ  9 เดือน ม.ิย.61
- รอบ 12 เดือน ก.ย.61

9 
  
  
  

รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .2561 ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่ วยงานห รือผู้ บ ริห ารสู งสุ ด ของ
หน่วยงานเพื่อทราบ 

ณฐอร พุทธวงค์ ผู้บริหารรับทราบรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค.60
- รอบ  6 เดือน ม.ีค.61
- รอบ  9 เดือน ม.ิย.61

10 
  
  
  
  

จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ให้กับกองนโยบายและแผน 

ณฐอร พุทธวงค์ จัดส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

- รอบ  3 เดือน ธ.ค.60
- รอบ  6 เดือน ม.ีค.61
- รอบ  9 เดือน ม.ิย.61
- รอบ 12 เดือน ก.ย.61

11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2561 (ร อ บ  12 เ ดื อ น )  ต่ อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือ
ผู้ บ ริห ารสู งสุ ด ขอ งหน่ วย งาน เพื่ อ
พิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ    

ก.ย.61 ณฐอร พุทธวงค ์ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

12 นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีถัดไป  

ก.ย.61 ณฐอร พุทธวงค ์ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
13 เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผ นบ ริห ารค วาม เสี่ ย ง  ป ระ จํ า ปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2561 ให้ประชาคม
ทราบ 

ก.ย.61 ณฐอร พุทธวงค ์ ประชาคมรับทราบรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2) ปฏิทินการดําเนินงานควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์

1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ก.ย.60 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

2. ทบทวนแนวทางการควบคุมภายใน ก.ย.60 แนวท างก ารค วบคุ ม ภ าย ใน  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. จัดทําแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน 

ก.ย.60 แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

4. เสนอแผนการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 

ก.ย.60 แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบ 

5. จัดส่งแผนการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้กับกองนโยบายและแผน (ผนวก
เข้าในเล่มแผนบริหารความเสี่ยง) 

29 ก.ย.60 แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

6. สื่อสารแผนการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องนําไปสู่การปฏิบัติ 
 

ก.ย. 59 หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบหรือรับรู้
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

7. ดําเนินการตามแผนการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค.60-ก.ย.61 ผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. ประเมินผลการควบคุมภายใน  ผลความก้าวหน้าของการดํานินงานตาม
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 12 เดือน 

- รอบ 6 เดือน ตามแบบ ปย.2 มี.ค. 61
- รอบ 12 เดือน ตามแบบ ปย.1 และ  ปย.2 ก.ย. 61
9. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 
เดือน) ต่อคณะกรมการบริหารหน่วยงาน
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อทราบ 

มี.ค. 61 คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 

10. จัดส่งผลประเมินผลการควบคมุ
ภายใน ให้กองนโยบายและแผน 

หน่วยงานจัดส่งผลประเมินการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลผลิต/ผลลัพธ ์
- รอบ 6 เดือน แบบ ปย.2   30 มี.ค. 61 12 เดือน ได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
- รอบ 12 เดือน แบบ ปย.1 และ ปย.2   15 ก.ย. 61
11. รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(รอบ 12 เดือน) ต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ก.ย. 61 มติการพิจารณารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน 

12. นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการ
ควบคุมภายในในปีถัดไป (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.ย. 61 แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

13. เผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ให้ประชาคมทราบ 

ก.ย. 61 ประชาคมรับทราบผลการดําเนินงานตาม
แผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปรับประยุกต์ใช้ข้ันตอนปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียง  
ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway Commission) จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเส่ียง 
ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเส่ียง 

 
ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพ่ือระบุความเส่ียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นํา 
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียงของแต่ละโครงการ 
โดยควรคํานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงสัญญาณบ่งช้ีอันจะนําไปสู่ความ
เส่ียงที่โครงการไม่ประสบความสําเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการ
ดําเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 
 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเส่ียงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ
ทํางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 
 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเส่ียงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เป็น
ต้น    
 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเส่ียงในหลายด้าน เช่น 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
    เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนเป็นความ
เส่ียงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
การร่วมมือกับองค์กรอิสระทําให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็น 
ความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด  
 3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)  
    ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการเงิน 
งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
    เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน
เป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงานใน
การวิเคราะห์ความเส่ียงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเส่ียงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนํา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 
    4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการท่ีคัดเลือกมานั้นอาจมีความเส่ียงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วม 
   4.2 ด้านการดําเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
    4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
    4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค     
 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง  
 การประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเส่ียง 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ
เส่ียง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้กําหนดเกณฑ์ของ
หน่วยงานข้ึน ซ่ึงกําหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับข้อมูลสภาพ 
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แวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของ
หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง สําหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจํานวนเงิน
ที่ชัดเจนได้ ก็ให้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกําหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซ่ึง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร ซ่ึงมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ผลกระทบ เป็นดังนี้ 
 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

ความเสี่ยง 1.1 การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลและการปรับเปล่ียนยทุธศาสตร ์
เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่จะเกิด ระดับ
มี โอกาสที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
ภายในรอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ผ ล ก ารดํ า เนิ น ง าน ต าม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุน้อยกว่าร้อยละ 80 

สูงมาก 5 

มี โอกาสที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
ภายในรอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผ ล ก ารดํ า เนิ น ง าน ต าม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุร้อยละ 80-84 

สูง 4 

มี โอกาสที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
ภายในรอบ 6 เดือน 

ปานกลาง 3 ผ ล ก ารดํ า เนิ น ง าน ต าม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุร้อยละ 85-89 

ปานกลาง 3 

นร มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
ภายในรอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ผ ล ก ารดํ า เนิ น ง าน ต าม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุร้อยละ 90-94 

น้อย 2 

มี โอกาสที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
ภายในรอบ 1 ปี 

น้อยมาก 1 ผ ล ก ารดํ า เนิ น ง าน ต าม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
บรรลุมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 95 

น้อยมาก 1 
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2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยง 2.1 ไม่เป็นไปแผนการเบิกจ่ายตามที่คณะกําหนดไว้ 

เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
คําอธิบาย โอกาสที่

จะเกิด 
ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่จะ

เกิด 
ระดับ

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 
1 เดือน 
 

สูงมาก 5 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 
90 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 
3 เดือน 

สูง 4 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 
70 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 
6 เดือน 

ปานกลาง 3 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 
50 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 
9 เดือน 

น้อย 2 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 
30 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 
1 ป ี

น้อยมาก 1 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและ
การเบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 
10 

น้อยมาก 1 

 

 
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

ความเสี่ยง 3.1 งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว ้
เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่จะ
เกิด 

ระดับ

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ
ไตรมาส 1  

สูงมาก 5 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 90 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตร
มาส 2 

สูง 4 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 70 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตร
มาส 3 

ปานกลาง 3 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 50 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในไตร
มาส 4 

น้อย 2 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 30 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 
2 ปี 

น้อยมาก 1 ทําให้ไมท่ันกําหนดการใช้งานและการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 10 

น้อยมาก 1 
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4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความเสี่ยง 4.1 การออกประกาศการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุฉบับ

ใหม่  
เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่
จะเกิด 

ระดับ

มีโอกาสเกิดภายใน 1-3 เดอืน สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าทําให้ไมท่ันกําหนดการ
เบิกจ่ายตามแผนเหลือร้อยละ 90 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกิดภายใน 4-6 เดอืน สูง 4 ทําให้ไมท่ันกําหนดการเบิกจ่ายตาม
แผนเหลือร้อยละ 70 

สูง 4 

มีโอกาสเกิดภายใน 7-9 เดอืน ปานกลาง 3 ทําให้ไมท่ันกําหนดการเบิกจ่ายตาม
แผนเหลือร้อยละ 50 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิดภายในรอบ 12 
เดือน 

น้อย 2 ทําให้ไมท่ันกําหนดการเบิกจ่ายตาม
แผนเหลือร้อยละ 20 

น้อย 2 

มีโอกาสเกิดภายในรอบ2ป ี น้อยมาก 1 ทําให้ไมท่ันกําหนดการเบิกจ่ายตาม
แผน 

น้อยมาก 1 

 
 
 

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความเส่ียง 5.1  นําทรัพย์ของหน่วยงานเชน การนําโน้ตบุ๊ค/กล้องถ่ายรูปทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้

ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่กําหนด ใหม่  
เกณฑโ์อกาส เกณฑ์ผลกระทบ 

คําอธิบาย โอกาสที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย โอกาสที่
จะเกิด 

ระดับ

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นทุกไตรมาส สูงมาก 5 ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 50 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 
ปีงบประมาณ 

สูง 4 ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 40 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 2 
ปีงบประมาณ 

ปานกลาง 3 ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 30 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน 3 - 
4 ปีงบประมาณ 

น้อย 2 ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 20 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นมากกว่า
หรือเท่ากับ 5 ปีงบประมาณ 

น้อยมาก 1 ทรัพย์สินของหน่วยงานไม่พอใช้
ปฏิบัติงานร้อยละ 10 

น้อยมาก 1 
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 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง 
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ดังตารางที ่6 
ตารางที่ 6 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนําความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง 
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง
หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถ
กําหนดการควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ข้างต้น ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

     1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
      2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

2.3 การวิเคราะห์ระดับความเส่ียง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ 
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใด 

2.4 การจัดลําดับความเส่ียง เมื่อได้ค่าระดับความเส่ียงแล้วจะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเส่ียงที่
สําคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเส่ียงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความเสี่ยงสูงมาก

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อยมาก



แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
28 

 

ความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเส่ียงโดยจัดเรียง 
ตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเส่ียงที่มีระดับสูงมากและ
สูง มาจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเส่ียงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความ
เส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซ่ึง
จัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซ่ึงใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 
ตารางที่ 7 การจัดลําดับความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 
 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนกั ต้องรีบดําเนินการกําจัดความเสี่ยง

โดยเร็ว 
 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรบัไม่ได้ หาทางแก้ไขกําจัดความเสี่ยง
 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรบัได้ เริม่หาแนวทางป้องกันเพ่ือให้อยู่ในระดับ

ความเสี่ยงน้อย 
 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรบัได้ แต่เฝ้าระวัง
 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2 ไม่ต้องทําอะไร
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Risk Appetite Boundary 
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ขั้นตอนที ่3 การกําหนดกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเส่ียงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงสามารถทําได้หลายวิธี และสามารถ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเส่ียงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเส่ียงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้ม
ค่าที่จะดําเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเส่ียง (Risk Control) คือ การปรับ 
ปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ 
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ ความเส่ียงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ
หยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน 
การลดขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเส่ียง (Risk Spreading) คือ ความเส่ียงที่สามารถ
โอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การทําประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือ
การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 เมื่อได้ประเมินความเส่ียงและกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดําเนินการกําหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคย
ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเส่ียงได้ นอกจากน้ียังต้องกําหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเส่ียงขององค์กรได้ โดย
กิจกรรมที่กําหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  
 การส่ือสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทกุๆ ข้ันตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และรับทราบ
ข้อมูลด้านการบริหารความเส่ียงให้กับผู้บริหาร คณะทํางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และ
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ทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผู้บริหาร หรือการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 การติดตามและเฝ้าระวังความเส่ียงโดยการกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ
หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเส่ียงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 
 

 



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
31 

 

บทที่ 3  
แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลอือยู่ (3) กลยุทธ์ทีใ่ช้
จัดการกับ
ความเสี่ยง 

(4) 

แนวทางการจัดการความเสีย่ง 
(5) 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ (6) 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ (7) โอกาส ผลกระทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1.ด้านกลยุทธ ์
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลและการปรับ เปลี่ ยน
ยุทธศาสตร์ 

5 5 25 ความเสี่ยง
สูงมาก 

ลดความ
เสี่ยง 

1.ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 

ต.ค.60 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ 
น.ส.อุบลรัตน์ รุยันต์ 2.กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ต.ค.60 

3. ดําเนินการตามยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์    

พ.ย.60-มิ.ย.61 

4.ประชุมติดตามผล ก.ค.-ก.ย.61 
2.ด้านการปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
ตามที่คณะกําหนดไว้ 

5 5 25 
 

 

 

ความเสี่ยง
สูงมาก 

ลดความ
เสี่ยง 

1. ประชุมวิเคราะห์แผนการเบิกจ่ายทุก
ไตรมาส 

ธ.ค.60-มี.ค.-
มิ.ย.-ก.ย.61 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/  
พจนา ไอรัตน์ 2. ดําเนินการเบิกจ่ายตามแผนการ

เบิกจ่าย 
ต.ค.60 -ก.ย.61 

3.  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ ายแก่
ผู้บริหารทุกเดือน 

ต.ค.60 -ก.ย.61 

4. เร่งรัดอาจารย์จัดโครงการเบิกจ่าย ต.ค.60 -ก.ย.61 
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ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลอือยู่ (3) กลยุทธ์ทีใ่ช้
จัดการกับ
ความเสี่ยง 

(4) 

แนวทางการจัดการความเสีย่ง 
(5) 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ (6) 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ (7) โอกาส ผลกระทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 

 

ตามแผน 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจาก
จํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดไว้ 

5 5 25 สูงมาก ลดความ
เสี่ยง 

1 .ประชุม วิเคราะห์ สาเห ตุของ
งบประมาณที่ได้รับลดลง 

ต.ค. –ก.ย.60 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/  
อุบลรัตน์ รุยันต์ 2. สาเหตุของจํานวนนักศึกษาที่ไม่

เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
ต.ค. –ก.ย.60 

3.ติดตามความก้าวหน้าผลการรับ
สมัครนักศึกษา 

พ.ย.60-ก.ย.61 

4.รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
เป็นระยะๆ 

ทุกไตรมาส 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
การออกประกาศการจัดหาพัสดุ- 
ก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ระ เบี ยบ 
ข้อบังคับ พรบ .งานพัสดุฉบับ
ใหม่ 

5 5 25 สูงมาก ลดความ
เสี่ยง 

1.อบรมการจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อ
จัดจ้าง ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.
งานพัสดุฉบับใหม่ 

ต.ค.60 -ก.ย.61 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ธนกฤต 
พิพัฒน์สกุลกมล 

2.ดําเนินการปฏิบัติตามเกณฑ์การ
จัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.งานพัสดุ

ต.ค.60 -ก.ย.61 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ธนกฤต 
พิพัฒน์สกุลกมล 
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ความเสี่ยง (1) 

สถานะของความเสี่ยงที่เหลอือยู่ (3) กลยุทธ์ทีใ่ช้
จัดการกับ
ความเสี่ยง 

(4) 

แนวทางการจัดการความเสีย่ง 
(5) 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ (6) 

ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ (7) โอกาส ผลกระทบ

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ฉบับใหม ่
3.ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 
ทุกไตรมาส 

ก.ย.61 

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชนท์ับซ้อน 
นําทรัพย์ของหน่วยงานเช่น การ
นําโน็ตบุค/กล้องถ่ายรูป
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว เกินระยะเวลาที่กําหนด 

5 4 20 สูง ลดความ
เสี่ยง 

1.จัดทําสรุปครุภัณฑ์ทั้งหมดของ
คณะพร้อมเลขครุภัณฑ์ 

ต.ค.60  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ 
อมลภัสสร ร่วมทอง 2.แจ้งวิธีการเบิกจ่ายแก่อาจารย์

และบุคลากร 
ต.ค.60 

3.ติดตามการใช้งานเกินกําหนด ต.ค.60-ก.ย.61 
4.สรุปรายงานการให้ผู้บริหาร
ทราบ 

ก.ย.61 
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บทที่ 4  
แผนการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชนและ
ท้องถิน่ 

เพื่อให้การบริการวิชาการ
ตรงตามต้องการของชุมชน
และท้องถิน่ 

ระดับหน่วยงาน
1) มีส่วนร่วมในการกําหนดกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมายการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย 

ก.ค.-60 สุพัสวี โมรากลุ และ 
พัชรินทร์  บญุทศ 

 
2) สํารวจความต้องการจากกลุ่มชุมชนและองค์การเป้าหมาย ส.ค.-60  

วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

3) นําผลการสํารวจความต้องการมาจดัทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

 

  

4) จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปแีละแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการประจํา
คณะ/วิทยาลัย 

ก.ย.-60  

5) จัดโครงการบริการวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.60-มี.ค.61  

  
    

6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการลงใน
แบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน 

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  7) ประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและตวัชี้วัดของ
โครงการบริการวิชาการและเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ/
วิทยาลัยพิจารณา 

ก.ค.-ส.ค.61  

8) นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยมา
พัฒนาและปรับปรงุในการทําแผนบริการวิชาการในปีถัดไป 

ส.ค.-61

2 งานบริการ
ศูนย์เรียนรู้สู่
ชุมชน 

เพื่อให้แหล่งเรียนรู้เปน็ที่
รู้จักของสังคม 

ระดับหน่วยงาน    
 

สุพัสวี โมรากลุ และ 
พัชรินทร์  บญุทศ 

1) คัดเลือกองค์ความรูท้ี่จําเป็นในแหล่งเรียนรู้ ต.ค.-60

วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

2) จัดโครงการเพิ่มฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ต.ค. 60-มี.ค 61

  3) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ
  4) รายงานผลการดําเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ตาม

แบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกําหนดได้ครบถ้วน 
ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61 

  5) นําฐานความรู้/องค์ความรูท้ี่อยู่ในแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส.ค.-61  

3 งานพัฒนา
นักวิจยั 

เพื่อพัฒนาศกัยภาพ
อาจารย์และนักวิจยัให้มี

1) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ผ่านการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

ก.ย.-60 วรฤทัย  หาญโชติพันธ์ 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความเชี่ยวชาญในการ
เขียนผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

2) จัดโครงการพัฒนานกัวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด ต.ค.60-ก.ย.61  
  3) อาจารย์ประจําของหน่วยงานที่ผ่านการพัฒนาได้รบัทนุ

สนับสนุนการวิจัย 
4) รายงานผลการพัฒนานักวิจยัลงในแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัย

กําหนดได้ครบถ้วน 
ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61 

4 งานเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุ
ให้อาจารย์มีการตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามมาตรฐานทีก่ําหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน     
1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ให้แก่อาจารย์ 
ต.ค.60-ก.ย.61 วรฤทัย  หาญโชติพันธ์ 

2) ประชาสัมพันธ์แหล่งเวทีการนําเสนอและวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติให้อาจารย์ทุกคนรบัทราบ 

 

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเปน็เจ้าภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

4) สรุปและรายงายผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกของอาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกําหนดได้
ครบถ้วน 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

5 งานทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
  
  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุ
ให้นกัศึกษาและบุคลากร
ได้รบัการพัฒนาให้มี
ทัศนคติ ค่านิยม ความมี
สุนทรีย์ และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเปน็ผู้รบัผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายใน
หน่วยงาน 

ก.ค.-60
  
  

ณธกมล ลูกคํา 
  
  
  2) กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนและกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

ตามวัตถปุระสงค์ของแผน 
3) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

กําหนดวัตถปุระสงค์ของแผน  ตัวบ่งชี้ความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์
ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการ  

4) ประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
ทุกโครงการทีก่ําหนดในแผนปฏิบัติการด้านการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ส.ค. 60-ก.ค. 61

  

5) รายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบตัิการ
ด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงานและ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปีละ 2 ครั้ง 

ม.ค. 61 , ก.ค. 61

  

  
6) เผยแพร่กิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประชาคม

ทราบ 
ส.ค. 60- ก.ค. 61
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  

7) ประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนและตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบตัิการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงาน
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ก.ค.-61

  

  
8) นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือโครงการด้านการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
6 งานพัฒนา/
ปรบัปรุง
หลักสูตร 

เพื่อให้หลักสูตรเปน็ไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และได้รบัการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C ) 

ระดับหน่วยงาน     
1) สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตเพื่อนํามาใช้

ในการพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร 
ต.ค.60-ก.ย. 61 บัญนษร สันฐาน 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้เปน็ไปตาม
คู่มือระบบกลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา  

 

3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฯ  

4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.  
5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณา

เห็นชอบ 
 

6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.  
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  7) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ  
  8) เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตัิ  

  
9) จัดทําบนัทึกข้อความส่งกองบริการการศึกษาเพื่อแจ้ง สกอ. 

รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภาแจ้งมติอนมุตัิ 
 

7 งานรบั
นักศึกษา 

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อให้เป็นไปตาม
ระบบ Clearing house และ
แผนการรบันกัศึกษาที่
กําหนดไว้วัตถุประสงค์
ด้าน การดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน     
1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยอนมุตัิ 

มิ.ย.-60 บัญนษร สันฐาน และ 
อุบลรัตน์ เดือดขุนทด 

  
  2) กําหนดคุณสมบตัิของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส่งให้กองบริการ

การศึกษา 
ส.ค.-60

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ส.ค.-ธ.ค. 60 
ม.ค.-ก.ค.61 

4) สอบปฏิบตัิหรือสอบสัมภาษณ์เปน็ไปตามเกณฑ์การคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยและจัดส่งผลการสอบคัดเลือกให้กองบริการ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอบที่ 1 ธ.ค. 60
รอบที ่2 เม.ย. 61
รอบที ่3 พ.ค. 61
รอบที ่4 มิ.ย. 61
รอบที ่5 ก.ค. 61 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

5) ตรวจสอบจํานวนนกัศึกษาทีร่ายตัวเข้าศึกษาเทียบกันแผนรับ
นักศึกษาประจําป ี

ก.ค.-61  

8 งานจัดทํา
แผนการเรียน
ตลอด
หลักสูตร 

เพื่อให้แผนการเรียนเปน็ไป
ตามโครงสร้างหลักสูตร
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )   

ระดับหน่วยงาน
1)  สาขาวิชาจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่

กําหนด 

พ.ย.-ธ.ค.60
บัญนษร สัณฐาน  

  
  
  

2)  ตรวจสอบแผนการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
เงื่อนไขของคําอธิบายรายวิชา 

3)  เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้คณะกรรมการประจํา
คณะเหน็ชอบ 

4)  จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทีไ่ด้รับความเหน็ชอบให้กอง
บริการการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

ม.ค.-61

9 งาน
จัดการเรียน
การสอน 

เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน
1) จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสรจ็ก่อนเปิดภาคเรียน 

    
ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 

15 ส.ค. 60 
ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 

5 ม.ค.61 

บัญนษร สัณฐาน  
 

2) จัดทําเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชาและทุกคาบ
เรียน 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่กําหนด ภาคเรียนที่ 1 ส.ค.-
ธ.ค. 60 

ภาคเรียนที่ 2 ม.ค.-
พ.ค. 61 

  4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 
60 

ภาคเรียนที่ 2 พ.ค. 
61 

  5) จัดทํา มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ก่อน 
15 ม.ค. 61 

ภาคเรียนที่ 2 ก่อน 
15 ม.ิย. 61 

  6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ม.ิย.-61  
  7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนครบทุก

รายวิชา 
ภาคเรียนที่ 1 พ.ย. 

60 
ภาคเรียนที่ 2 ม.ีค. 

61 

 

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและเสนอต่อผู้บริหาร ภาคเรียนที่ 1 ธ.ค. 
60 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2 เม.ย.
61 

 10 งาน
ส่งเสริม
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
(5 ด้าน) และการประกนั
คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน   
1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนปฏิบตัิการด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 
พ.ค.-มิ.ย. 60 ณธกมล ลูกคํา 

  
2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาที่

ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มิ.ย.-60

3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
พิจารณาเหน็ชอบ 

ก.ค.-60  

  4) จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา
ส.ค. 60- ก.ค. 61

 
  5) ประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการครบทกุข้อ  



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
43 

 

งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  6) นําผลการประเมินมาปรบัปรุงโครงการในปีถัดไป  
  7) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 ครั้ง 
รอบที่ 1 ม.ค. 61
รอบที ่2 มิ.ย. 61 

 

  8) ประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มิ.ย.-61  

  9) นําผลการประเมินมาปรบัปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาในปถีัดไป 

 

 11 งาน
จัดหาพัสดุ-
จัดซื้อจัดจ้าง 
(โดยวิธีตกลง
ราคา เงินนอก
งบประมาณ) 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ- 
การจัดซื้อจัดจ้างเปน็ไป
ตามระเบียบและตรงความ
ต้องการ 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C )   

ระดับคณะ   

ธนกฤต พิพัฒน์สกุล
กมล 

1) สํารวจพัสดุเป็นประจําทุกเดือน ต.ค. 60-ก.ย. 61
2) เทียบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ จํานวน 2 ร้านค้าขึ้นไป
3) แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซื้อ-จัดจ้าง

    วงเงินเกิน    10,000 คกก. จํานวน 3 คน 
    วงเงินไม่เกิน 10,000 คกก. จํานวน 1 คน 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
12 งาน

ควบคุมพัสดุ 
เพื่อควบคุมและเก็บรักษา
พัสดุให้พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน     
การควบคุมวัสดุ ต.ค. 60-ก.ย. 61

  
  
  

อมลภัสสร ร่วมทอง 
  
  

  

1) บันทึกข้อมลูรับเข้าวัสดุทกุครั้ง
  2) จัดเก็บวัสดุอย่างเปน็สัดส่วนพร้อมใช้งาน 
  3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงชื่อการเบิกจ่าย 
  4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจําเดือนและประจําปงีบประมาณ
  การควบคุมครุภัณฑ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61  
  1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP  
  2) เขียนหมายเลขที่ครภุัณฑ์  
  3) จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายครภุัณฑ ์  
  4) เกบ็รกัษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามทะเบียน  
13 งาน
จําหน่ายพัสดุ 

เพื่อจําหน่ายพัสดุที่
เสื่อมสภาพ 

ระดับหน่วยงาน     
การจําหน่ายครุภัณฑ์ ต.ค. 60-ก.ย. 61 อมลภัสสร ร่วมทอง 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

1) สํารวจครภุณัฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความจําเป็น
ในการใช้งาน 

2) รายงานบญัชีครุภัณฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย หมดความ
จําเปน็ในการใช้งานเพื่อขอจําหน่ายให้กบัมหาวิทยาลยั 

  3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชํารุด สูญหาย 

  4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภณัฑ์ทีเ่สื่อมสภาพ ชํารุด สูญ
หายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

  5) คณะกรรมการฯ กําหนดราคากลางของครุภณัฑ์ที่เสื่อมสภาพ 
ชํารุด สูญหายและรายงานให้อธิการบดีพิจารณาอนมุัติ 

 

  6) ขออนุมัติจาํหน่ายตามระเบียบทีก่ําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธี
ตกลงราคา) 

 

  7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุมครุภณัฑ์  
  8) รายงานการจําหน่ายครภุัณฑ์ให้สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออกจากบัญชี 
 

  การจําหน่ายวัสดุ ต.ค. 60-ก.ย. 61  
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  1) สํารวจเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ ชํารุด หมดความจําเป็นในการใช้
งาน 

  2) ขออนุมัติจาํหน่ายตามระเบียบทีก่ําหนด (วิธีขายทอดตลาด/วิธี
ตกลงราคา) 

 

  3) รายงานการจําหน่ายเศษวัสดุให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ 

 

14 งาน
เบิกจ่าย 

เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบการเบิกจ่าย    
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

ระดับหน่วยงาน     
1) โครงการได้รับอนมุัติจากผู้บริหารระดับสูง ต.ค. 60-ก.ย. 61

  
  

พจนา  ไอยรตัน์ 2) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
3) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เปน็ไปตามระเบียบการ

เบิกจ่าย 
4) จัดทําเอกสารเบิกจ่ายและบันทึกข้อมลูในระบบ  
5) เสนอผู้บริหารอนมุัติการเบิกจ่าย  
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ด้าน  
-การรายงานทางการเงิน 
(F) 
-การปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง( C ) 

6) จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามโครงการ  

15 งาน
ประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน     
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระดับหน่วยงาน ก.ค.-60 วรฤทัย  หาญโชติพันธ์ 

  
  
  
  

2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรกุที่กําหนด
วัตถปุระสงค์ของแผน  ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผน
และตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
อนุมัติ 

3) รายงานผลการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
หน่วยงานให้ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส  

ธ.ค. 60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย.61 

  4) สํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ทีม่ีต่อหน่วยงาน ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ก.พ. 61
รอบที ่2 ส.ค. 61 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  
5) ประเมินความสําเร็จของแผนประชาสัมพันธ์เชิงรกุของ

หน่วยงานและรายงานต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยทราบ 
ก.ย.-61

  
6) นําผลการประเมินตามแผนประชาสัมพันธ์เชิงรกุมาปรบัปรุงในปี

ถัดไป 
  16 งาน
ธุรการและ
สารบรรณ 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่ง
เอกสาร  การร่าง/พิมพ์  
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ครบถ้วน รวมทั้งการ
จัดเก็บเอกสารให้เป็นไป
ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงาน
สารบรรณ 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 
 

ระดับหน่วยงาน   

พัชรินทร์  บญุทศ 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนออกเลขรับ-
ส่งเอกสารทุกครั้ง 

ต.ค. 60-ก.ย.61

2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด
  3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบหนังสือราชการ

4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 
  5) จัดเก็บหนงัสือราชการเข้าแฟ้มแยกตามประเภท

6) จัดเรียงลําดับตามเลขหนังสือ (จากน้อยไปหามาก)
17 งานจัด

ประชุม 
ระดับหน่วยงาน

1) จัดประชุมให้เปน็ไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (การจัดประชุม)

  

ชญาภา  แจ่มใส 
  ต.ค.60-ก.ย.61 

  2) แจ้งแผนการประชุมตลอดทั้งปใีห้คณะกรรมการฯ ทราบ ต.ค.-60
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

3) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า 7 วัน ต.ค.60-ก.ย.61
  4) แจ้งมติหลังการประชมุภายใน 7 วัน

18 งาน
สรรหา
บุคลากร 

เพื่อให้การสรรหาบุคลากร
เป็นไปตามระเบียบที่
กําหนด โปรงใส่ ตรวจสอบ
ได้ 
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C ) 

ระดับหน่วยงาน
1) ตรวจสอบอัตรากําลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่มีอยู ่ ต.ค.60-ก.ย.61 สุพัสวี  โมรากุล 

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการและเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กอง
บริหารงานบคุคล 

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเริ่มรับสมัคร อย่างน้อย 5 
วัน 

4) กําหนดระยะเวลาการรบัสมัคร อย่างน้อย 15 วันทาํการ
  5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานบุคคลตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนดในคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฯ 
19 งาน

พัฒนา
บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรได้รบัการ
พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ
ที่กําหนด/ตําแหน่งงานที่

ระดับหน่วยงาน ก.ค.-60 สุพัสวี  โมรากุล 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  เหมาะสมวัตถุประสงค์
ด้าน การดําเนินงาน (O) 

1) สํารวจความต้องการ/ความจําเปน็ในการพัฒนาตนเองจาก
บุคลากร

  2) นําความต้อง/ความจําเป็นมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและ
ได้รบัการอนมุัติจากผู้บริหารระดับสูง 

ก.ค.-60

  3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนที่
กําหนด 

ต.ค.60-ก.ย.61

  4) ติดตามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ก.พ. 61, ส.ค. 61

  5) รายงานผลการนํารู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรให้มหาวิทยาลัย
ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

มี.ค. 61, ก.ย. 61

20 งาน
ประเมินผล
การปฏิบตัิ
ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการ
ปฏิบัติงานเปน็ธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระดับหน่วยงาน     
1) จัดทําบัญชีรายชื่อสําหรบัการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ระบบ ERP 
รอบที ่1 มี.ค. 61
รอบที ่2 ก.ย. 61 

ณฐอร  พุทธวงค์ 
  
  2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/

ประเมินภาระงาน 
3) ดําเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมลูในแบบประเมิน
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C ) 

4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปดําเนินการรบัทราบผลการประเมินฯ ใน
ระบบ ERP 

รอบที่ 1 เม.ย. 61
รอบที ่2 ต.ค. 61 

21 งาน
จัดทําคําขอตัง้
งบประมาณ 

เพื่อให้มีงบประมาณใช้ใน
การบริหารจัดการ
หน่วยงานที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน   
อุบลรัตน์ รุยนัต์ 1) จัดทําประมาณการรายรับตามแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกําหนด

(เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 
เม.ย. - มิ.ย. 60

  2) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายรบั 
(เฉพาะหน่วยงานจัดการศึกษา) 

  3) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับโครงการกิจกรรมใน
แผนปฏิบตัิการประจําป ีให้ครบทุกโครงการ 

ก.ค. - ส.ค. 60

  4) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีให้กับโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการประจําป ี

  5) บันทึกงบประมาณรายจ่ายในระบบ ERP ให้ครบทุกโครงการที่มี
การจัดสรรงบประมาณ 

  6) เสนอคําขอตั้งงบประมาณต่อคณะกรรมการประจาํคณะเพื่อ
พิจารณาอนมุัติ 

ก.ย.-60
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

22 งานจัดทํา
แผน
ยุทธศาสตร์
และ
แผนปฏิบตัิ
การประจําป ี

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง
องค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่การปฏิบตัิ
ได้ 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน
1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอกของหน่วยงาน มี.ค. - พ.ค. 60 อุบลรัตน์ รุยนัต์ 

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตัิการประจําป ี

มิ.ย. - ก.ค. 60

  4) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้อง
กับทิศทางของมหาวิทยาลัย 

  5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปตี่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

ส.ค. - ก.ย. 60

  6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปตี่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  7) สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการประจําปใีห้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบตัิ 

ต.ค.-60

ระดับหน่วยงาน     
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

23 งาน
รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
และผลการ
ดําเนินงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณและผล
การดําเนินงานมีความ
ถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการกิจกรรมย่อยในระบบ ERP 
ทุกโครงการพร้อมบันทึกผลการดําเนินงานของโครงการทีแ่ล้วเสรจ็ 

ต.ค. 60-ก.ย. 61 อุบลรัตน์ รุยนัต์ 

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบตัิการผ่านระบบ ERP ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป   

 

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ 

 

4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบตัิการ ให้มหาวิทยาลัยทราบทกุเดือน 

 

24 งานประกนั
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานจัดการศึกษา
1) ส่งรายงานประจําปทีีเ่ปน็รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE QA online ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ต.ค.-60 ณฐอร  พุทธวงค์ 

  

2) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนปฏิบตัิการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และได้รบัความเหน็ชอบจากผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ( C ) 

3) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 
และระดับหน่วยงาน  

ธ.ค.-60

4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

มี.ค.-61

  5) รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตรและระดับหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพือ่
พิจารณา ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 1 
ม.ค. 61 

ภาคการศึกษาที่ 
2 มิ.ย. 61 

 

  
6) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อม

บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online  
มิ.ย.-61  

  
7) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ก.ค.-61  

  

8) รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรบัตรวจประเมินฯ 
ระดับคณะ 

ส.ค.-61  
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

  
9) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน พร้อม

บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online  
ส.ค.-61  

  
10) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม

แนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ส.ค.-61  

  

11) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับคณะ ต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาก่อนรบัตรวจประเมินฯ 
ระดับสถาบัน 

ก.ย.-61  

25 งาน
ติดตามและ
ประเมินผล
การปฏิบตัิ
ราชการ 

เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการมีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่าํหนด 
วัตถุประสงค์ด้าน การ
ดําเนินงาน (O) 

ระดับหน่วยงาน   

 
ณฐอร  พุทธวงค์ 

 

1) จัดทําคํารบัรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ก.ย.-60

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในคํารบัรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน 

3) จัดทําปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของหน่วยงาน 
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

4) จัดทําคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
ของหน่วยงาน 

 

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้
คะแนน ในระบบติดตามฯ 

ก.ย.-ต.ค. 60  

6) ถ่ายทอดตวัชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล ต.ค.-60  
7) สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 
 

  8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน 

ต.ค. 60-ก.ย. 61  

  
  

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการ
ปฏิบัติราชการในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน 

 
  

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิการ
ประจําปีและรายงานให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ทุกไตรมาส 

ธ.ค.60, มี.ค.61
มิ.ย.61, ก.ย. 61 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  



 

คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่      ๑๕๑/๒๕๖๐

เรื่อง  

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจํา

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

___________________________

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ๕ และขอ ๖ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการวางระบบ
ควบคุมภายใน พรอมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยาง
นอย ปละ ๑ ครั้ง รวมท้ังเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีที่ ๕.๑ (ขอ ๓) กําหนดให
คณะฯดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  นั้น

เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลัง  วงษธนสุภรณ ประธานกรรมการ

๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูล   ไวจิตรกรรม กรรมการ

๓.  อาจารย ดร.ชนมภัทร โตระสะ กรรมการ

๔.  อาจารย พิชา ศรีพระจันทร กรรมการ

๕. อาจารย สหภพ    กลีบลําเจียก กรรมการ

๖. นางสาวชญาภา    แจมใส กรรมการและเลขานุการ

๗. นางสาวณฐอร                    พุทธวงค ผูชวยกรรมการและเลขานุการ
 

หนาท่ี ใหคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ดังนี้

๑.กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ

๒.กํากับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
 
 



 

-  ๒  -

 

คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑. นางสาวชญาภา แจมใส ประธาน

๒. นางพจนา ไอยรัตน กรรมการ

๓. นางสาวบัญนษร สันฐาน  กรรมการ

๔. นางสาวณธกมล ลูกคํา กรรมการ

๕. นางสาวสุพัสวี โมรากุล กรรมการ

๖. นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ กรรมการ

๗. นางสาวอุบลรัตน รุยันต   กรรมการ

๘. นางสาวอุบลรัตน เดือดขุนทด กรรมการ

๙. นางสาวพัชรินทร บุญทศ  กรรมการ

๑๐.นางสาวอมลภัสสร รวมทอง กรรมการ

๑๑. นางสาวรัณวรัชญ บุญถึก  กรรมการ

๑๒. นายทรงสันต คลายมาลี กรรมการ

๑๓.นายประวิทย สุนทรวิภาต กรรมการ

๑๔. นายชีวิน ชินดิลกวณิช กรรมการ

๑๕.นายนพปกรณ สนธิรัตน กรรมการ

๑๖.นายธนกฤต  พิพัฒนสกุลกมล  กรรมการ

๑๗.นางสาวณฐอร พุทธวงค กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ีใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ดังนี้

๑.  ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมไดสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ ของคณะ และครอบคลุมบริบทในการ
วิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบ
ประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ และ ดานการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน

๒.ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง

๓.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และดําเนินงานตามแผนฯ

๔.ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน

๕.รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

๖.นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุง ในปถัดไป
 

ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

 

(ผศ.ดร.พลัง วงษธนสุภรณ)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25ก.ย.60  เวลา 15:19:05  Non-PKI Server Sign



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
59 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

ตารางแสดงผลการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง (FM-RM 01) 
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจําปีงบประมาณ 2561  

งาน/
วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความ
เสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐาน
ประกอบการ

กําหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
คําอธิบาย โอกาส

ที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ

1.ด้านกลยุทธ ์
เพื่อให้หน่วยงาน
ปรับเปล่ียนกล
ยุทธ์ ที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสู่
การปฏิบัติได้  

การ
เปล่ียนแปลง
นโยบายของ
รัฐบาลและ
การ
ปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตร์  

จากการ
เปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาล
และการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัยทาํให้
คณะมีการปรับกล
ยุทธก์ารปฏิบัตงิาน
ของคณะส่งผลให้
คณะต้องวิเคราะห์
ทิศทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 เดือน 

 

สูงมาก 5 ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร
บรรลุน้อย
กว่าร้อยละ 
80 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 3 เดือน 

สูง 4 ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร
บรรลุร้อย
ละ 80-84 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 6 เดือน 

 

ปาน
กลาง 

3 ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร
บรรลุร้อย
ละ 85-89 

ปานกลาง 3 

นร มีโอกาสที่
อ า จ เ กิ ด ขึ้ น

น้อย 2 ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน

น้อย 2 
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งาน/
วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความ
เสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐาน
ประกอบการ

กําหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
คําอธิบาย โอกาส

ที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ

ภายในรอบ 9 
เดือน 

ตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร
บรรลุร้อย
ละ 90-94 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 ปี 

 

น้อย
มาก 

1 ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร
บ ร ร ลุ
ม า ก ก ว่ า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ 95 

น้อยมาก 1 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การ
เบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบการ
เบิกจ่าย     
- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง- 
ระเบียบเงินรายได้
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

ไม่เป็นไป
แผนการ
เบิกจ่ายตามที่
คณะกําหนด
ไว้  

เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับ
ในแต่ละปีไม่เป็นไป
ตามแผนที่ขอตัง้ไว้ 
ทําใหก้ารจัด
โครงการตามแผนไม่
ครบตามแผนฯที่
กําหนดดงันั้นส่งผล
ให้การอนุมัติ
โครงการและการ
เบิกจ่ายไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมายทีไ่ด้
กําหนดไว ้

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 เดือน 

สูงมาก 5 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 90 

สูงมาก 5 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 3 เดือน 

สูง 4 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน

สูง 4 
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งาน/
วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความ
เสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐาน
ประกอบการ

กําหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
คําอธิบาย โอกาส

ที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ

เหลือร้อย
ละ 70 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 6 เดือน 

ปาน
กลาง 

3 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 50 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 9 เดือน 

น้อย 2 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 30 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 1 ป ี

น้อย
มาก 

1 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 10 

น้อยมาก 1 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
วัตถุประสงค ์
เพื่อการบรหิาร
งบประมาณคณะ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กําหนดไว ้

งบประมาณ
ไม่เพียงพอ
เนื่องจาก
จํานวน
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม

เนื่องจากจํานวน
นักศึกษาไมเ่ป็นไป
ตามแผนที่กําหนดไว้
ทําใหง้บประมาณที่
ได้รับในแต่ละปีไม่
เป็นไปตามแผนที่ขอ

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบไตรมาส 
1  
 

สูงมาก 5 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน

สูงมาก 5 
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งาน/
วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความ
เสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐาน
ประกอบการ

กําหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
คําอธิบาย โอกาส

ที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ

 แผนที่กําหนด
ไว้ 

ตั้งไว้ ทําใหก้าร
บริหารงบประมาณ
ของคณะไม่เพียงพอ
ต่อแผนที่กําหนดไว ้

เหลือร้อย
ละ 90 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
ไตรมาส 2 

สูง 4 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 70 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
ไตรมาส 3 

ปาน
กลาง 

3 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 50 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
ไตรมาส 4 

น้อย 2 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการใช
งานและการ
เบิกจ่ายตาม
แผนเหลือ
ร้อยละ 30 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
รอบ 2 ปี 

น้อย
มาก 

1 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
ใช้งานและ
การ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 10 

น้อยมาก 1 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 



แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
64 

 

งาน/
วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความ
เสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐาน
ประกอบการ

กําหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
คําอธิบาย โอกาส

ที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ

เพื่อให้การจัดหา
พัสดุ- การจัดซือ้
จัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรง
ความต้องการ 

การออก
ประกาศการ
จัดหาพัสดุ- 
การจดัซื้อจัด
จ้าง ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
พรบ.งานพัสดุ
ฉบับใหม ่

เนื่องจาก
กระทรวงการคลัง มี
การปรับข้อระเบียบ 
ข้อกฎหมาย การ
จัดซื้อจัดจ้างฉบบั
ใหม่ ทําให้เจ้าหน้าที่
ขาดความรู้ ความ
แม่นยําในกฎหมาย 
ข้อระเบียบ ที่ตอ้ง
ปฏิบัติจึงทําไห้เกิด
ความเส่ียงเพิ่มขึ้นใน
การดําเนินงานตาม
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับฉบับใหม่ 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 
1-3 เดือน 

สูงมาก 5 เกิดความ
ล่าช้าทําให้
ไม่ทัน
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 90 

สูงมาก 5 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 
4-6 เดือน 

สูง 4 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 70 

สูง 4 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 
7-9 เดือน 

ปาน
กลาง 

3 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 50 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิด
ภายในรอบ 
12 เดือน 

น้อย 2 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน
เหลือร้อย
ละ 20 

น้อย 2 

มีโอกาสเกิด
ภายในรอบ2ปี

น้อย
มาก 

1 ทําให้ไมท่ัน
กําหนดการ
เบิกจ่าย
ตามแผน 

น้อยมาก 1 

5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกดิจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
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งาน/
วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง 

สาเหตุของความ
เสี่ยงและขอ้มูล/

หลักฐาน
ประกอบการ

กําหนดความเสี่ยง 

เกณฑ์โอกาส เกณฑ์ผลกระทบ 
คําอธิบาย โอกาส

ที่จะ
เกิด 

ระดับ คําอธิบาย ผลกระทบ ระดับ

เ พื่ อ รั ก ษ า
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ราชการ 

นําทรัพย์ของ
หน่วยงานเชน 
การนําโน็ต
บุค/กล้อง
ถ่ายรูป
ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว เกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด  

เนื่องจากบุคลากร
นําทรัพย์ของคณะ
ไปใช้ส่วนตัวเกนิ
ระยะเวลาทีก่ําหนด
ทําใหอุ้ปกรณ์ของ
สํานักงานไม่
เพียงพอต่อการใช้
งานจึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการยืม
อุปกรณ์กับ
หน่วยงานภายนอก 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นทุกไตร
มาส 

สูงมาก 5 ท รั พ ย์ สิ น
ข อ ง
หน่วยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 50 

สูงมาก 5 

มี โ อ ก า ส ที่
อ าจ เกิ ดขึ้ น
ภ า ย ใ น  1 
ปีงบประมาณ 

สูง 4 ท รั พ ย์ สิ น
ข อ ง
หน่วยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 40 

สูง 4 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน 
2 
ปีงบประมาณ 

ปาน
กลาง 

3 ท รั พ ย์ สิ น
ข อ ง
หน่วยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 30 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน 
3  -  4 
ปีงบประมาณ 

น้อย 2 ท รั พ ย์ สิ น
ข อ ง
หน่วยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 20 

น้อย 2 

มีโอกาสที่อาจ
เ กิ ด ขึ้ น
มากกว่าหรือ
เ ท่ า กั บ  5 
ปีงบประมาณ 

น้อย
มาก 

1 ท รั พ ย์ สิ น
ข อ ง
หน่วยงาน
ไ ม่ พ อ ใ ช้
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 10 

น้อยมาก 1 
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ภาคผนวก 
ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยง (FM-RM 02) 
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แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (FM-RM -02) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงีบประมาณ 2561 

 

งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสีย่งก่อนการควบคุม 

โอกาส
ที่จะ

เกิดขึ้น

ผล 
กระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง
(โอกาส x 
ผลกระทบ)

ระดับ
ความเสี่ยง

1.ด้านกลยุทธ ์ 

เพื่อให้หน่วยงาน
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ ที่
ชัดเจนและสามารถ
นําไปสู่การปฏิบตัิได ้

การเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาล
และการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร ์

วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงต่อการ
กําหนดยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์   กําหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เพ่ือรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

5 5 25 ความเสี่ยง
สูงมาก 

2.ด้านการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้การเบิกจ่าย
ถูกตอ้งตามระเบียบ
การเบิกจ่าย     

-  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง 

-  ร ะ เ บี ย บ เ งิ น
รายได้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ไม่เป็นไปแผนการ
เบิกจ่ายตามที่คณะ
กําหนดไว ้

ไม่ม ี 5 5 25 ความเสี่ยง
สูงมาก 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
เพื่อการบรหิาร
งบประมาณคณะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว ้
 

งบประมาณไม่
เพียงพอเน่ืองจาก
จํานวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว ้

- 5 5 25 ความเสี่ยง
สูงมาก 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
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งาน/วัตถุประสงค ์ ความเสี่ยง แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงเดิม 

ระดับความเสีย่งก่อนการควบคุม 

โอกาส
ที่จะ

เกิดขึ้น

ผล 
กระทบ 

คะแนน
ความเสี่ยง
(โอกาส x 
ผลกระทบ)

ระดับ
ความเสี่ยง

เพื่อให้การจัดหา
พัสดุ- การจัดซือ้จัด
จ้างเป็นไปตาม
ระเบียบและตรง
ความต้องการ 

การออกประกาศการ
จัดหาพัสดุ- การ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบ ขอ้บังคับ 
พรบ.งานพัสดุฉบับ
ใหม ่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละงานวิเคราะห์
ถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  

5 5 25 ความเสี่ยง
สูงมาก 

5. ด้านการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดจากผลประโยชนท์ับซ้อน 
การนําทรัพย์สินของ
เพื่อรักษาทรัพย์ สิน
ของราชการ 
 

นําทรัพย์ของ
หน่วยงานเชน การ
นําโน็ตบุค/กล้อง
ถ่ายรูปทรพัย์สินของ
หน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว เกิน
ระยะเวลาทีก่ําหนด

- 5 4 20 ความเสี่ยง
สูง 

 
 


