แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ผ่านความเห็นชอบจากคณบดี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563)

คานา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ของการบริห ารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายใน และเพื่อให้การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของ
รั ฐ รวมทั้ ง เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.1 (ข้ อ 3) ก าหนดให้ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย เสี่ย งที่เกิดจาก ปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ย ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ทาแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังว่าแผนบริหารความเสี่ย งและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์)
(คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
19 ตุลาคม 2563
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินั ย ฯ ถือ ปฏิ บั ติ ต ามมาตร ฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใน ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ป ระ จ า ปี ก า รศึ ก ษ า 2 5 5 7 อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 5 ก า ร บ ริห า รจั ด ก า ร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 กาหนดให้ห น่วยงานด าเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ยง ที่เป็ น ผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ " ของส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
(สานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกาหนดให้ส่วน
ราชการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงของการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น
จากระเบี ย บและเกณฑ์ ดั ง กล่ า วมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนบริห าร
ความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ให้ ผ ลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผล
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก
และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ย งให้ อ ยู่ระดั บ ที่ ย อมรับ ได้ รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่า การด าเนิน งานจะบรรลุ ผ ลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขนั้ ตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
ตามหลั ก การของคณ ะกรรมการร่ ว มของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ ช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากขั้ น ตอนดั งกล่ า วข้า งต้ น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้ วิเคราะห์ ค วามเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ด้านทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จานวน 6 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 18 ความเสี่ยง จาแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน
ดังนี้
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1. ด้านกลยุทธ์ จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่
1.1 จานวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กาหนดไว้
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จานวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่
2.1 การนางานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย
2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กาหนดของมหาวิทยาลัย (ความ
เสี่ยงปี 62)
3. ความเสี่ย งด้านทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคารสถานที่ )
จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่
3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิม ปี62)
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย (ความเสี่ยง ปี 62)
5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่
5.1 การเอือ้ ประโยชน์ตอ่ พวกพ้องในการจัดซือ้ จัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62)
การควบคุมภายใน

คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ ส รุ ป การประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน
พร้อมทั้งจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน
สามารถสรุปจานวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้
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รายละเอียดดังนี้
งาน
งานธุรการและสารบรรณ

งานประชาสัมพันธ์
งานประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
งานบุคลากร
งานบริหารพัสดุ
งานทาแผนรับนักศึกษาประจาปี

งานจัดทาแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร

งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

งาน การจัดทาตารางสอน+สอนต่าง
คณะ

งานจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ
ประจาปี-งบประมาณแผ่นดิน
งานการจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณงบประมาณรายได้

งานการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ
เพื่อให้ขา่ วสารที่เผยแพร่มีความถูกต้องและรวดเร็ว
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินการปฏิบัตงิ าน
1.เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่
กาหนด/ตาแหน่งงานที่เหมาะสม
เพื่อบริหารพัสดุตามตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เพื่อให้การจัดทาแผนรับนักศึกษามีความถูกต้อง
ครบถ้วนและสอดคล้องกับนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัยและทันตามระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อให้การจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับ
หลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร
สามารถดาเนินไปได้ดว้ ยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดทาตารางสอน+สอนต่างคณะเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับแผนการเรียนและโครงสร้าง
หลักสูตร และทันตามระยะเวลาที่กาหนด นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้
เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม
เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้อง
ในการปฏิบัตงิ าน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านได้ทราบถึงขอบเขตงานและความ
รับผิดชอบ
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถ

จานวนกิจกรรม
การควบคุม
6

6
3
7
22
4

3

11

5

10
9

6

5

งาน

วัตถุประสงค์

จานวนกิจกรรม
การควบคุม

การใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/
ไตรมาส/ปี
งานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

นาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
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งานการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน / 12 เดือน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการตามคารับรอง
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่กาหนด
เพื่อมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการดาเนินงาน
1.เพื่อให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการจัดโครงการตาม
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ านในการจัดโครงการตาม
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1.เพื่อให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการจัดโครงการตามแผน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
2.เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ านในการจัดโครงการตาม
แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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งานเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานการ
ประชาสัมพันธ์งานนาเสนอ
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
การจัดโครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรม/การจัดโครงการ
ตามแผนทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
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9

2
3
11

11

สารบัญ
คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.2.7 เสาหลัก (Pillar)
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
1.3 ผลการดาเนินงานของปีท่ผี ่านมา
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.3.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
1.3.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
1.3.5 ข้อมูลการทางานตรงสาขาของบัณฑิต
1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ

หน้า
2
3
7
9
10
11
11
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
17
17
18
19
20
20
20
21
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สารบัญ
1.3.8 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร
1.3.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
1.3.11 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.4 ขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2

8

หน้า
21
21
22
23
25
25
26
27
29
35
41

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญั ติระเบีย บบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญ ญั ติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิ บัติห น้าที่ ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้
ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้ อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้
มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกั บผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
ตามหลัก เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
คู่ มื อ การการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สานัก งาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อคาถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการ
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วิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง และการจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในหน่ ว ยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ย งเกี่ ย วกับ การเกิ ดผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒ นาไปสู่ก ารก าหนดมาตรการป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการประจา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
คณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าสานักงาน
คณบดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย/แผน

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแขนง
1. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม
5. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
- หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
7. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
-หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร
- หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหกรรม
- หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

และประกันคุณภาพ
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงาน
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
หน่วยงานจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (Academic research with creative
and innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve
the social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on
Suan Sunandha Heritage)
1.2.5 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือชุมชน
3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมี
ทักษะที่เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและ
สังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชน
และสังคม
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1.2.7 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.2.8 วัฒนธรรม (Culture)
เคารพผูอ้ าวุโส มีความสามัคคี
1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity)
นักปฏิบัติมืออาชีพ
1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้
1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values)
- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
- I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม
1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว
ไปสู่ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มอี ดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มคี วามรูล้ ึกซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจติ สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก
ศาสตร์ที่ศกึ ษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขดี ความสามารถในด้านการวิจัย
และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มกี ารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสูก่ ารเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รจู้ ักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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1.3 ข้อมูลผลการดาเนินงานปีท่ผี ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง)
1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
5.3 แขนงวิชาพลังงาน
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
8.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
9. สาขาวิชาตกแต่งภายในและการจัดนิทรรศการ
10. สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561
2562
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิ เ ศ รวม ปกติ พิเศษ รวม
ษ
34
34
6
6
25
25
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
อาคาร
74
41
41
36
36
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 74
27 21
21 20
20
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 27
เพื่องานสถาปัตยกรรม
53
53 46
46 55
55
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
26
26
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
37
37 34
34 5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
29
29 30
30 5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
31
31 17
17
5.3 แขนงวิชาพลังงาน
26
26 27
27 9
9
6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86
86 55
55 78
78
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย
16
16
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
21 13
13
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 21
15
15
6
6
8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์
10
10
0
0
8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
25
25 23
- 23
14
14
9. สาขาวิชาการตกแต่งภายในและ
การจัดนิทรรศการ
10
10
10. สาขาวิชาการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด
40 40
- 40 27
27
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40
รวมทั้งสิ้น
518
- 518 359
- 359 306
306

18

1.3.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม
1. สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร
2. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 แขนงวิชาพลังงาน

6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิก
และมัลติมีเดีย
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
พิมพ์
8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ์
8.2 แขนงวิชาออกแบบ
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์
9. สาขาวิชาการตกแต่งภายใน

ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม

ปีการศึกษา 2562
ปกติ พิเศ รวม
ษ
36
36

9

-

9

4

-

4

32

-

32

35

-

35

38

-

38

21

-

21

5

-

5

29

-

29

37

-

37

35

-

35

37

-

37

13

-

13

22

-

22

32

-

32

8

-

8

8

-

8

16

-

16

-

-

-

ไม่มี
ผู้สาเร็จ
การศึกษ
า

-

ไม่มี
ผู้สาเร็จ
การศึกษ
า

ไม่มี
ผู้สาเร็จ
การศึกษ
า

-

ไม่มี
ผู้สาเร็จ
การศึกษ
า

7

-

7

19

-

19

43

-

43

25

-

25

12

-

12

38

-

38

16

-

16

0

-

0

13

-

13

18

-

18

2

-

2

28

-

28

-

-

-

ไม่มี
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

-

-

ไม่มี
ผู้สาเร็จ
การศึกษ
า

13

-

13

9

-

-

22

ไม่มี
ไม่มี
ผู้สาเร็จ ผู้สาเร็จ
การศึกษ การศึกษา
า

9

22

19

จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
และการจัดนิทรรศการ
10. สาขาวิชาการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด
11. สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ รวม

ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม

10

-

10

0

-

0

-

-

-

15

-

15

29

-

29

38

-

38

286

-

286

180

-

180

370

-

370

1.3.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา
การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.3.5 ข้อมูลการทางานตรงสาขาวิชา
ปีการศึกษา
การทางานตรงสาขาวิชา

1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น
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ปีการศึกษา 2562
ปกติ พิเศ รวม
ษ

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

288
211
4.33

207
138
4.38

288
161
4.64

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

113

92

201

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

57
57

34
34

36
36

23
23

34
34

26
26

1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561
2562

สาขาวิชา

28
28

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

1
1

1
1

1.3.8 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
5
6
7
5
6
7

สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิน้
1.3.9 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ต่ากว่า ตรี โท เอก
คณะเทคโนโลยี 11 6
7
9
5
6 10 17
17
หน่วยงาน

รวม
21

อุตสาหกรรม

รวมทั้งสิ้น

11

6

-

17

7

9

-

5

17

6

10

-

21

สายวิชาการ
หน่วยงาน
ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560
อ. ผศ ศ. รวม
.
48 16 4 68

ปีการศึกษา 2561
อ. ผศ รศ. รวม
.
42 14 3 59

ปีการศึกษา 2562
อ. ผศ รศ. รวม
.
40 14 4
58

48

42

40

16

4

68

14

3

59

14

4

21

58

1.3.10 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการตามเกณฑ์ก ารประเมินคุณ ภาพ
การศึกษา 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดี
มาก รายละเอียด ดังนี้
องค์ป ระกอบ
ที่

1
2
3
4
5
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
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จานวน
ตัวบ่งชี้

6
3
1
1
2

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O

4.11
5.00
4.33
ระดับดี

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ระดับดี
มาก

3.50
5.00
4.25
ระดับดี

คะแนน
เฉลี่ย

4.31
5.00
5.00
5.00
5.00
4.68

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

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

1.3.11 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 12 เดือน

23

24

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบและการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 5 และ ข้อ 6 กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการวางระบบ
ควบคุ มภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
กาหนดให้หน่วยงานดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จึงกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการดาเนินการที่สาคัญของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
2. ผู้บริหารและบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสาคัญ
และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การปฏิบัติหรือการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติตามปกติ
4. การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้เป็ น เครื่อ งมื อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
5. การติด ตาม ประเมิ นผลการบริหารความเสี่ย งและการควบคุ มภายในจะดาเนิ นการอย่าง
เหมาะสม สม่าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

25

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และ
ค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และค่ าเป้ าหมายของแผนการบริห ารความเสี่ ย งและแผนการควบคุ ม ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานบริห ารจั ด การ 1.1 ร้ อ ยละของประเด็ น ความเสี่ ย งที่
กับความเสี่ยง ป้องกันหรือ ลดความ ได้ รั บ การควบคุ ม และลดระดั บ ความ
เสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด
ที่กาหนดขึน้ ต่อปี
2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า การ 2.1 ร้อ ยละของงานที่ มีการด าเนิน การ
ด าเนิ น งานจะบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม ตามจุดควบคุมที่กาหนด
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
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ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2.3 ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27

28

2.4 ขั้น ตอนการปฏิ บั ติต ามแผนการบริหารความเสี่ย งคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ได้ ป รั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ตามหลั ก การของคณะกรรมการร่ ว มของสถาบั น วิ ช าชี พ 5 แห่ ง (COSO : Committee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ
โดยควรคานึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชีอ้ ันจะนาไปสู่ความ
เสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสาเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการ
ดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปั จ จั ย ภายใน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ โดยองค์ ก ร เช่ น กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒ นธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการทางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน
การร่วมมือกับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนัน้ มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
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ขององค์ก ร การบริหารหลั ก สูตร การบริหารงานวิจัย งานประกั นคุณ ภาพการศึก ษา ความปลอดภัย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กร
ทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ ยงด้านทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน
งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
รวมทั้งการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
นั้น
นอกจากมหาวิท ยาลั ย ฯ จะพิ จารณาปั จจั ย เสี่ย งจากด้ านต่ างๆ แล้ วจะต้ องน าแนวคิ ดเรื่อ ง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมี
ส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิ รรม และภาระรับผิดชอบ
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิตธิ รรม และความเสมอภาค
5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกั บการพิจารณาอนุมัติ อนุญ าต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิ จใหบริก ารประชาชนอนุ มัติ หรืออนุ ญ าต ตามพระราชบัญ ญั ติก ารอานวยความสะดวกในการ
พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งมีขนั้ ตอน ดังนี้
2.1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้กาหนด
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เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถกาหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล
สภาพแวดล้อมในมหาวิท ยาลั ย และดุ ล ยพิ นิจการตัด สินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งและ
ควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิ ทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือ
จานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่
ชัดเจนได้ให้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ระดับของความเสี่ยง) Degree of Risk) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง
น้อย และน้อยมาก ดังตาราง

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
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ความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง
หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถ
กาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขนั้ ตอนดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

31

2.5 การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะนามาจัดลาดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความ
เสี่ยงที่สาคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง
ตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและ
สูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีก ารกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิ จ ารณาจั ด ระดั บ ความส าคั ญ จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความ
เสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่ง ดังนี้
สี

ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก

คะแนน
20-25

ความหมาย
วิกฤตหนัก ต้องรีบดาเนินการกาจัดความเสี่ยงโดยเร็ว

ความเสี่ยงสูง

10-16

ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขกาจัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

5-9

ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย

ความเสี่ยงน้อย

3-4

ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง

ความเสี่ยงน้อยมาก

1-2

ไม่ต้องทาอะไร

ระดับผลกรทบความรุนแรง

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง
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Risk Appetite Boundary

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ
3.1 การยอมรับ ความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ย งนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง
และไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการใดๆ ให้ขออนุมัตหิ ลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
3.2 การลดความเสี่ ย ง (Risk Reduction) หรื อ ควบคุ ม ความเสี่ ย ง (Risk Control) คื อ การ
ปรับปรุงระบบการทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้
อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้
3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวธิ ีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ
หยุดดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
การลดขนาดของงานที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรื อ โอนความเสี่ ย ง (Risk Spreading) คื อ ความเสี่ ย งที่
สามารถโอนไปให้ ผู้ อื่ น ได้ เช่ น การท าประกั น ภั ย /ประกั น ทรัพ ย์ สิ น กั บ บริษั ท ประกั น การจ้ างบุ ค คล
ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็น
ต้น
เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงดาเนินการกาหนด
กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคย
ปฏิ บั ติ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ความเสี่ ย งได้ นอกจากนี้ ยั งต้ อ งก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
ดาเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้
โดยกิจกรรมที่กาหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กาหนดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง
การสื่ อสารถือ ได้ ว่าเป็ น หัว ใจของการบริหารความเสี่ ย งในทุ ก ๆ ขั้นตอนมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ
ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกั นอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผูบ้ ริหาร คณะทางาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และ
รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผูบ้ ริหาร คณะทางาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง
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และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชีแ้ จงโดยผู้บริหาร หรือ
การฝึกอบรม เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการกาหนดให้มีก ารติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ
หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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บทที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2

1

2

ระดับความเสี่ยง

16

คะแนน
(L x I)

4

ผลกระทบ

4

โอกาส

1. จานวนรับนักศึกษาในบาง
คณะ/สาขายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด
2. แนวโน้มจานวนประชากร
วัยอุดมศึกษาของประเทศไทย
ลดลง ทาให้อัตราการเกิด
ลดลง อัตราประชากรในวัย
เรียนลดลง และมีอัตรา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (T:66)
3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน (T:61)
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะ
ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ทาให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมี
ผลต่อการตัดสินใจ
5. นักศึกษาที่ผ่านการรับ
เลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า

คะแนน
(L x I)

1.1 จานวน
นักศึกษาที่รับ
ใหม่ไม่เป็นไป
ตามแผนการรับ
ที่กาหนดไว้

ผลกระทบ

(4) สัญญาณเตือนภัย

โอกาส

5) บริหารจัดการและอื่นๆ

4) ทานุบารุงศิลปะฯ

3) บริการวิชาการ

2) วิจัย ฯ

1. ให้การศึกษาฯ

(3) ความเสี่ยง

(6) ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้

ระดับความเสี่ยง

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ ง

(7)
วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. ประชุมหา
แนวทางกาหนดกล
ยุทธ์ในการหา
นักศึกษาใหม่
2. ลงพื้นที่โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษา
เฉพาะกลุ่ม เช่น
กลุ่มอาชีวะ เป็นต้น
3. ลงประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาในคณะ ลง
เว็บไซต์ เด็กดี.คอม
เป็นต้น
4. ประชุมติดตามผล
การดาเนินงานทุก
เดือน

ต.ค.63-ก.ค.64

(10) ผู้กากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

1.ด้านกลยุทธ์
 







ความ
เสี่ยงสูง
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ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

ลดความ
เสี่ยง

คณบดี/รอง
คณบดีฝา่ ย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝ่าย
กิจการฯ/
เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
,เจ้าหน้าที่
วิชาการ

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ ง

(3) ความเสี่ยง

(4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(6) ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้

6.สถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมี
การแข่งขันกันมากขึ้น (T:61)

(7)
วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมชี้แจง
อาจารย์ที่ทางาน
วิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี ใน
ปีงบประมาณ
2. ติดต่อ
ประสานงาน
เครือข่ายที่คณะมี
ความร่วมมือในกร
ลงพื้นที่ทาการวิจัย
3. ให้อาจารย์นา
งานวิจัยที่ได้นาไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ เช่น ออก
บูธงานต่างๆ เป็นต้น
4. ประชุมติดตามผล
การดาเนินงานไตร
มาส
1. ประชุมสโมสร
นักศึกษา แจ้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ
การจัดกิจกรรม โดย
ให้สโมสรนักศึกษา

ต.ค.63-ก.ค.64

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ

ต.ค.63.-ก.ค.64

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ฯ/เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

2.ด้านการปฏิบตั ิงาน


 

2.1 การนา
งานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย





 2.2 การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่

1. อาจารย์ไม่ได้ดาเนินการ
วิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจยั กับเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ
อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชน
ยังมีน้อย
3. การให้ความสาคัญและ
ประสิทธิภาพการทางานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมของ
อาจารย์ยังมีน้อย
4. ขาดการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

3

4

12

ความ
เสี่ยงสูง

2

1

2

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

ลดความ
เสี่ยง

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจาก คณะ
หรือมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอก
สถานที่และไม่มีอาจารย์

4

3

12

ความ
เสี่ยงสูง

1

1

1

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

ลดความ
เสี่ยง
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ ง

(3) ความเสี่ยง
กาหนดของ
มหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยงปี
62)

(4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(6) ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้

ควบคุมดูแล

(7)
วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง
เขียนโครงการเสนอ
คณะเพื่ออนุมัติ
โครงการ
2. ติดตาม
ตรวจสอบการจัด
กิจกรรมของ
นักศึกษา
3. สรุปผลการจัด
กิจกรรม

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)



 3.1 ภัยคุกคาม
ทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ความเสี่ยงเดิม
ปี62)

กระบวนการจัดการการ
ป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
ครอบคลุมกับภัยคุกคามทีอ่ าจ
เกิดขึ้น เช่น การใช้นโยบาย
และแนวปฏิบัติที่ไม่ครอบคลุม
, อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัย, การ
เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ที่ใช้งาน, การบารุงรักษา
อุปกรณ์ เป็นต้น

3

4

12

ความ
เสี่ยงสูง

1

2

2

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

ลดความ
เสี่ยง

1. ตรวจสอบระบบ
การบุกรุกเครือข่าย
และติดตามเพื่อ
ปรับปรุงทุกไตรมาส
2.ติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัส และมี
การตรวจสอบระบบ
ทุกเดือน
3. สารองข้อมูล
ระบบ และ
ฐานข้อมูลเก็บไว้ใน
สถานที่อื่นอีกหนึ่ง
ชุด

ต.ค.63.-ก.ค.64

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กฎระเบียบรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงบ่อย

3

4

12

ความ
เสี่ยงสูง

2

1

2

ความ
เสี่ยง

ลดความ
เสี่ยง

1.ประชุมรับรู้
กฎหมาย ระเบียบ

ต.ค.63.-ก.ค.64

คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 4.1 การ
เปลี่ยนแปลง
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ ง

(3) ความเสี่ยง

(4) สัญญาณเตือนภัย

กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย
(ความเสี่ยง ปี
62)

- การดาเนินงานและการแจ้ง
กาหนดการต่างๆ ของ สป.อว
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ไม่สามารถแข่งขันระดับ
นานาชาติได้ (T:60)

(5) ประเมินก่อนควบคุม

(6) ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้
น้อยมาก

(7)
วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง
ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลง
2.ศึกษารายละเอียด
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน
3. ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ ที่คณะ
ได้รับผิดชอบ
4.ประชุมติดตามผล
การดาเนินงานทุก
ไตรมาส

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับ
ดูแล/
ผูแผนงานฯ/
้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
แผนงานฯ

1.หาบริษัทจัดซื้อจัด ต.ค.63.-ก.ค.64
จ้างตามคุณสมบัติ
ของรายการต่างๆ
อย่างน้อย 2-3
บริษัท
2.รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
บริษัทต่างๆ
3.สรุปรายชื่อบริษัท
ที่ได้รับการจัดซื้อจัด
จ้าง
4. ประชุมติดตามผล

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
เจ้าหน้าที่พัสดุ

5. ความเสีย่ งการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 5.1 การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(ความเสี่ยงเดิม
ปี 62)

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมี
ช่องทางที่จะทาประโยชน์
ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
2. กระบวนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้
อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน
การสร้างอุปสรรค
3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มี

3

4

12

ความ
เสี่ยงสูง

2

2
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4

ความ
เสี่ยง
น้อยมาก

ลดความ
เสี่ยง

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ ง

(3) ความเสี่ยง

(4) สัญญาณเตือนภัย
ช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
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(5) ประเมินก่อนควบคุม

(6) ระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้

(7)
วิธีการ
จัดการกับ
ความเสี่ยง

(8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง
การดาเนินงานการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกไตร
มาส

(9) ระยะเวลา
ดาเนินการ

(10) ผู้กากับ
ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

บทที่ 4
แผนการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. งานธุรการและสารบรรณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกเลข
รับ-ส่งเอกสาร การร่าง/พิมพ์
ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน
รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไป
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้าน
1.ด้านการดาเนินงาน (O)
2.ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ (C)

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครัง้
2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่
กาหนด
3) ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตาม
รูปแบบหนังสือราชการ
4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง
5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยกตาม
ประเภท
6) จัดเรียงลาดับตามเลขหนังสือ (จากน้อย
ไปหามาก)

ต.ค. 63-ก.ย.64

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

2.งานประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ขา่ วสารที่เผยแพร่มีความ
ถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

3. งานการประเมินการปฏิบตั งิ าน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การประเมินการปฏิบัตงิ าน
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน
1.ด้านการดาเนินงาน (O)

1. มีการประสานงานข้อมูลปฏิทินการจัดกิจกรรม/
ประชุมจากบุคลากรในหน่วยงาน
2. มีการคัดเลือกประเด็นข่าวที่น่าสนใจและมี
ความสาคัญต่อหน่วยงาน
3. มีการเขียนข่าวตามหลัก 5W 1H
4. มีการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องกับ
แหล่งข่าว
5. มีการเสนอข่าวต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเผยแพร่
6. มีการเผยแพร่ขา่ วตามช่องทางต่างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอก
1. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการสายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการ
2.แจ้งบุคลากรดาเนินการตรวจสอบข้อมูลใน
หัวข้อทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ
3.แจ้งบุคลากรดาเนินการยืนยันตนเองเพื่อ
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ
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ต.ค. 63-ก.ย.64

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ต.ค. 63

มี.ค.64-ก.ย.64
มี.ค.64-ก.ย.64

ฝ่ายบุคคล

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

5.งานบุคลากร
วัตถุประสงค์

1. สารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร และสรุป
เพื่อให้บุคลากรได้รับการ เสนอผู้บริหาร
พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ 2. จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ
ที่กาหนด/ตาแหน่งงานที่

เหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน
ด้านการดาเนินงาน (O)

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63

ฝ่ายบุคคล

ต.ค. 63-ก.ย.64

3. จัดหาสถานที่ พาหนะเดินทาง ที่พัก ห้องประชุม เตรียม
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ตา่ งๆ จัดทาคาสั่งไปราชการ
4. แจ้งบุคลากรส่งสรุปรายงานหลังการอบรม ความรูท้ ี่ได้รับ
5. จัดทาเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ในการดาเนินการโครงการ
ทั้งหมด
6. จัดทาเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ
7. บันทึกประวัตกิ ารอบรมของบุคลากรลงระบบ ERP

6. งานเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้สามารถเข้าใจได้
อย่างถูกต้องและขัดเจนใน
การเบิกจ่ายทั่วไป
-เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัตงิ านใน
การเบิกจ่ายทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน.
1.ด้านการดาเนินงาน (0)
3. ด้านการรายงานทาง
การเงิน (F)
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1. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
2. ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้นว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิดส่งคืน
เจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไขเอกสาร
3. แยกประเภทการเบิกจ่ายว่าอยูห่ มวดรายจ่ายอะไร
4. จัดรวมเอกสารเข้าฎีกาตามหมวดรายจ่าย
5. เสนอฏีกาการเบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯประจาคณะ
ตัดยอดในระบบExcel เพื่อควบคุมยอดในแผนงบประมาณ
ประจาปี
6. ทาการคีย์เบิกจ่ายเงินตามประเภทรายจ่ายในระบบ ERP
ตามแผนงานงบประมาณ
7. พิมพ์ใบเบิกจ่ายฏีกาเสนอผู้เบิกเงินเซ็นเอกสาร
8. นาฏีกาเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายตามสายงาน
9. ลงทะเบียนควบคุมการส่งเอกสารประจาวันที่นาส่งกอง
คลังงานการเงิน ซึ่งต้องระบุรายละเอียด เลขที่ฏีกาเอกสาร
(US) ชื่อเรื่องเบิกและจานวนเงิน
10. สาเนาฏีกา/แสกนฏีกา ที่อนุมัตกิ ่อนส่งการเงิน
11. นาส่งฏีกาเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง งานการเงินเพื่อ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
12. ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง
13. แจ้งผู้เบิกไปรับเงินที่กองคลัง

ต.ค. 63-ก.ย.64

ฝ่ายการเงิน

งาน/วัตถุประสงค์
7. งานบริหารพัสดุ
วัตถุประสงค์ ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน
2. ด้านการปฏิบัตติ าม
กฎหมาย/ระเบียบ (C)

กิจกรรมการควบคุม
งานการควบคุมพัสดุ
1. จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 63-ก.ย.64

นักวิชาการพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับการ
มอบหมาย

ต.ค. 63-ก.ย.64

นักวิชาการพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับการ
มอบหมาย

ต.ค. 63-ก.ย.64

สานักงานคณะ/
ภาควิชา/สาขาวิชา
นักวิชาการพัสดุ
หรือผู้ทีไ่ ด้รับการ
มอบหมาย
ผู้ขอซือ้ /นักวิชาการ
พัสดุ
นักวิชาการพัสดุ

2. บุคลากรแจ้งความประสงค์ตอ้ งการใช้วัสดุ
3. กรอกแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ/ลงนาม
4. เบิกวัสดุโดยใช้วิธี FIFO
5. ตัดจ่ายตามทะเบียนคุมวัสดุ
6. เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจาเดือน / ลงนาม
7. รวบรวมเอกสารเบิก / ตัดจ่ายไว้ตรวจสอบ
งานการจาหน่ายพัสดุ
8. สารวจครุภัณฑ์ประจาปี
9. รายงานวัสดุประจาปีต่อหัวหน้าส่วนราชการ
10. บันทึกขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
11. บันทึกขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
12. บันทึกรายงานการจาหน่ายต่อหัวหน้าส่วนราชการ
13. รวบรวมต้นเรื่องการจาหน่ายพัสดุทั้งหมดเข้าแฟ้ม
งานการจัดหาพัสดุ-จัดจ้างผ่านระบบ ERP
14. สานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/ แจ้งความประสงค์ที่
จะต้องการจัดซือ้ จัดจ้าง
15. แจ้งผู้ประกอบการจัดทาใบเสนอราคา(ประสานงาน
ผู้ประกอบการเพื่อจะขอใบเสนอราคา)
16. กรอกรายงานขอซือ้ / ขอจ้าง
16. บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขออนุญาตซือ้ / จ้าง /
ลงนาม
17. พิมพ์ใบสั่งซือ้ /สัง่ จ้าง ตามรูปแบบของกรมบัญชีกลาง กรณี
เกิน 10,000.18. ประสานงานผูป้ ระกอบการส่งของ

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ

19. บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลง
นาม
20.. บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่าย / ลงนาม

นักวิชาการพัสดุ

21. ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา

นักวิชาการพัสดุ

22..บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ
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งาน/วัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุม
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดทาแผนรับนักศึกษาประจาปี
1. ทาบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยัง
เดือน มิ.ย.-ก.ย.ทุกปี ฝ่ายบริการการศึกษา
วัตถุประสงค์
การศึกษา
เพื่อให้การจัดทาแผนรับ สาขาวิชาเพื่อขอแผนรับจานวนนักศึกษา และ
แจ้งเวียนบันทึกข้อความไปยังสาขาวิชา
นักศึกษามีความถูกต้อง
2. ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรุปหารือรอง
ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับนโยบายของคณะและ คณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี หรือนาเสนอ
มหาวิทยาลัยและทันตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
3. แก้ไขแผนรับนักศึกษาประจาปีตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน 1. ด้านการ 4. .ทาบันทึกข้อความนาส่งแผนรับนักศึกษา
ประจาปี ไปยังกองบริการการศึกษา
ดาเนินงาน (O)
11. การจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
1. จัดทาร่างแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทาแผนการ 2. ตรวจสอบความถูกต้องตามรายวิชาที่
ปรากฏตามหลักสูตรและจานวนหน่วยกิต
เรียนตลอดหลักสูตร
3. พิมพ์แก้ไข/ปรับปรุงแผนการเรียน
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตร
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญา
ตรี
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน 1. ด้านการ
ดาเนินงาน (O)
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เดือน ม.ค.-มี.ค. ของ ฝ่ายบริการการศึกษา
ทุกปีการศึกษา

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
12. การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทัง้ หลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร
(กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือ
ปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตรสามารถ
ดาเนินไปได้ดว้ ยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน
1. ด้านการดาเนินงาน (O)
2.ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย/
ระเบียบ (C)

1. จัดทาโครงงาน /คาสั่ง การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลังสูตร(พิมพ์โครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการจากคณบดี,พิมพ์คาสั่งแต่งตัง้ ฯ ลงนาม
คณบดีสง่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
2. จัดประชุม เพื่อชีแ้ จงทาโครงสร้างหลักสูตร
และรายละเอียดหลักของหลักสูตร
3. การเตรียมเล่มหลักสูตร ตรวจสอบ
รายละเอียดของหลักสูตรและปรับแก้
4. เอกสารประกอบการประชุม ทาหนังสือเชิญ
เตรียมสถานที่จัดประชุม รวมถึงค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ส่งไปตรวจสอบกับฝ่ายหลักสูตร กองบริการฯ
ประสานกับสาขาวิชาในการแก้ไข(ส่งไป
ตรวจสอบและติดตามผลกับฝ่ายหลักสูตรกอง
บริการฯ ,ประสานกับสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่
คณะแก้ไขตามข้อที่ผิดตามกองบริการฯ เพื่อให้
ผ่านก่อนเข้าสภาวิชาการ)
6. ทาบันทึกเสนอเข้าสภาวิชาการ จัดเตรียมเล่ม
หลักสูตร เข้าที่ประชุม
7. ถ้าผ่าน นาสรุปมติประชุม พร้อมหลักสูตรที่
แก้ไขส่งกองบริการเพื่อตรวจสอบ
8. ทาบันทึกเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
จัดเตรียมเล่มหลักสูตร เข้าที่ประชุม
9. ถ้าผ่าน นาสรุปมติประชุม พร้อมหลักสูตรที่
แก้ไขส่งกองบริการเพื่อตรวจสอบ
10.กรอกแบบกรอกแบบพิจารณารายละเอียดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (กรอกแบบพิจารณา
รายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ,ิ ตรวจสอบ
และแก้ไขกรอกแบบพิจารณารายละเอียดมาตรฐาน
คุณวุฒติ ามกองบริการฯ)
11. เตรียมเอกสารหลักสูตรทั้งหมด ส่งกอง
บริการนาส่ง สกอ.ต่อไป( นาเล่มหลักสูตรซี
ลอกซ์เข้าเล่ม ตามจานวนที่แจ้ง,Save ข้อมูลใส่

เดือน ม.ค.-ก.ค.
ของปีที่มีการ
พัฒนา/ปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

เดือน ก.พ.-เม.ย.
และ เดือน ก.ย.พ.ย.

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

แผ่น CD และทาบันทึกข้อความส่งกองบริการให้
นาหลักสูตรส่ง สกอ. พร้อมเอกสารทั้งหมด)
13. การจัดทาตารางสอน+สอนต่างคณะ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทาตารางสอน+สอน
ต่างคณะเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงกับแผนการเรียนและ
โครงสร้างหลักสูตร และทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 1.
ด้านการดาเนินงาน (O)
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1. ตรวจสอบและจัดพิมพ์ พร้อมสรุปรายวิชา
จากแผนการเรียนเสนอหัวหน้าสาขาวิชา
2. ทาบันทึกส่งรายวิชาตามข้อ 1ให้กับหัวหน้า
สาขาจัดตารางสอน+ กรณีสอนต่างคณะให้ทา
บันทึกขอผู้สอนต่างคณะ
3. จัดทาตารางเรียน ตารางห้อง ตารางผู้สอน
(ไม่เกิน 100 กลุ่มเรียน)
4. บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน +คีย์ขอ้ มูล
รายวิชาต่างคณะในระบบ
5. ตรวจสอบตารางสอนให้ตรงกับแผนการเรียน

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนายน 2563

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

14. งานจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี-งบประมาณแผ่นดิน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มงี บประมาณใช้ในการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

1. จัดเตรียม ทบทวนทาฐานข้อมูลรายการงบ
ลงทุนของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
2. จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน
มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามสานัก
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน
มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามสานัก
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4. จัดทาวาระการประชุม และเอกสารการ
ประชุม
5. ทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุม /
ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม
6. ดาเนินการประชุมการจัดทาคาขอตัง้
งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน)
7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะเพื่อ
ขอรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ(งบ
ลงทุน)
8. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทาขอตัง้
งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน)
9. จัดทาบันทึกข้อความส่งกองนโยบายและ
แผน
10. บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ (งบ
ลงทุน) ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERPและ
ตรวจสอบรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ
(งบลงทุน) ในระบบ ERP

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2564

47

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนายน 2563

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

15. งานการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี-งบประมาณนอกงบประมาณรายได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกาหนดขอบเขตงาน
และความรับผิดชอบให้
ถูกต้องในการปฏิบัตงิ าน
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านได้
ทราบถึงขอบเขตงานและ
ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ดาเนินงาน (O)

1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ เงิน
รายได้ ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
2. สรุปรายการงบลงทุนที่จะดาเนินการจัดซื้อ
3. จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ตามสานักงบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลคาขอตัง้ งบประมาณ (เงิน
รายได้) เพื่อจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี
5. นาเสนอผู้บริหารคณะและวิทยาลัย

6. นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ/อานวยการวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
7. บันทึกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนผ่าน
ระบบ ERP
กรกฎาคม –
8. ทาบันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกคาขอตัง้
สิงหาคม 2564
งบประมาณประจาปีผ่านระบบ e-office ไปยังกอง
นโยบายและแผน
9. บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบ
ERP และตรวจสอบรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณในระบบ
ERP
16. งานการรายงานผลการปฏิบัตงิ านการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ไตรมาส/ปี
1. เตรียมเอกสาร/ข้อมูล รายรับ-รายจ่ายประจาเดือน/
ทุกเดือน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง ไตรมาส/ปี
2. ประสานขอข้อมูลการเบิกจ่าย ตัวชี้วัด จากฝ่ายการเงิน
องค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ และบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชีว้ ัดลง
ได้
ในระบบ ERP
วัตถุประสงค์ของการ
4. บันทึกข้อมูลงบลงทุน ในระบบ EXCEL ตามแบบฟอร์ม
ควบคุมด้านการ
ที่กองนโยบายและแผนกาหนด
ดาเนินงาน (O)
5. จัดทาบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซือ้ จัด
จ้าง/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ผ่านระบบ Eoffice
6. จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัตงิ านและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เสนอส่งกองนโยบายและแผน ผ่านระบบ
E-office
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ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.64-ก.ย.64

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

มี.ค.64

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

17. งานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
วัตถุประสงค์

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง
องค์กรที่ชัดเจนและสามารถ
3. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
นาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

4. จัดทาและส่งแบบสารวจความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
5. วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพันธ
กิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของหน่วยงาน
6. จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ
7. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3) พร้อมส่งกองนโยบายและแผน
8. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
9. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการอานวยการ
10. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน
11. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณไปยังสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง

18. งานการรายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามคารับรอง
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านด้านการ
ดาเนินงาน (O)

1. จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิราชการรอบ 6 เดือน
2. นารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน นาเสนอผู้บริหาร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3. ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบัตริ าชการรอบ 6 เดือนให้เรียบร้อย
และนาส่งกองนโยบายและแผน
4. จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน
5. นารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน นาเสนอผู้บริหาร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
6. ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการรอบ 12 เดือนให้เรียบร้อย
และนาส่งกองนโยบายและแผน

มี.ค.64
มี.ค.64
ก.ย.64
ก.ย.64
ก.ย.64
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาแผนปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา

ต.ค.63

จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

ต.ค.63

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

จัดทาคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับคณะ
ประชุมชีแ้ จง-ติดตามงานประกันคุณภาพ

พ.ย.63

ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานประกันคุณ ภาพ
ระดับหลักสูตร-ระดับคณะ
จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR

ธ.ค.63/มี.ค.64

รับตรวจการประเมินประจาปี_ระดับสาขา-ระดับคณะ

ก.ค.-ส.ค.64

รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับ
คณะ
บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online

ก.ย.64

19.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

20. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย / งานการประชาสัมพันธ์งานนาเสนอ
1. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ 2. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานแก่บุคคลที่สนใจ
มีการตีพมิ พ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านระบบ e-office และสื่อ social media ผ่านทาง
ตามมาตรฐานที่กาหนด
facebook, Line
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)

พ.ย.63

ม.ค-ส.ค.64

ก.ย.64

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ต.ค. 63

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

21.งานบริการวิชาการแก่สังคม
วัตถุประสงค์ เพื่อมีคณะกรรมการ
บริการวิชาการในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการดาเนินงาน (O)
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1.ประชุมวิเคราะห์แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
3. เผยแพร่คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริการวิชาการ
และดาเนินงานบริการวิชาการตามแผนฯ

พ.ย.63
ธ.ค.63-ก.ย.64

งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

22. การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1. ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/บันทึกข้อความ ทา
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ฝ่ายกิจการ
วัตถุประสงค์
นักศึกษาและ
1. เพื่ อให้ สามารถเข้ าใจขั้น ตอน เรื่องเสนอขอการขออนุมัตโิ ครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
การจัดโครงการตามแผนพัฒนา 2. ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/บันทึกข้อความต่างๆที่
กิ จ ก รรม นั ก ศึ ก ษ า ได้ อ ย่ า ง เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการยืมเงิน/คาสั่ง/
หนังสือเชิญวิทยากร
ถูกต้องและชัดเจน
2. เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัตงิ านใน 3. จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
การจัดโครงการตามแผนพัฒนา 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมนักศึกษา
5. ประชุมวางแผนการดาเนินงานกับคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม สโมสรนักศึกษา
6. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
ด้านการดาเนินงาน (O)
7. จัดเตรียมความพร้อมโครงการก่อนวันที่ดาเนิน
กิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/อาหาร/อาหารว่าง/
อื่นๆ)
8. ประสานและดูแลความเรียบร้อยระหว่างดาเนิน
กิจกรรม
9. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย
งบประมาณแต่ละโครงการ
10. บันทึกข้อมูลแบบประเมินโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์
11. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
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งาน/วัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

23. งานศิลปวัฒนธรรม / การจัดโครงการตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ส า ม า ร ถ เข้ า ใจ
ขั้น ตอนการจั ด โครงการตาม
แผ นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะแล ะ
วัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
2 . เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติงานในการจัดโครงการ
ตามแผนทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการดาเนินงาน
(O)
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1. ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/บันทึกข้อความ ทา
เรื่องเสนอขอการขออนุมัตโิ ครงการ
2. ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/บันทึกข้อความต่างๆที่
เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการยืมเงิน/คาสั่ง
3. จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ
4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ประชุมวางแผนการดาเนินงานกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
6. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
7. จัดเตรียมความพร้อมโครงการก่อนวันที่ดาเนิน
กิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/อาหาร/อาหาร
ว่าง/อื่นๆ)
8. ประสานและดูแลความเรียบร้อยระหว่างดาเนิน
กิจกรรม
9. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย
งบประมาณแต่ละโครงการ
10. บันทึกข้อมูลแบบประเมินโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์
11. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. 63-ก.ย.64

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ภาคผนวก
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