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ค าน า 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 

ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ

รัฐ รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงาน

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 

 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และ

แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  

 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 

 

 

                

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์) 

  (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

        19 ตุลาคม 2563 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภ าย ใน  ระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ป ระจ าปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 5 7  อ งค์ ป ระกอ บที่  5  ก า รบ ริ ห า รจั ด ก าร  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์  

และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม    

พันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยก าหนดให้ส่วน

ราชการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

จัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจรติหรอือาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้มี การจัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผล

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก 

และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขัน้ตอนปฏิบัติงานการบรหิารความเสี่ยง

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ  5 แห่ ง  (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่4 การด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางทีใ่ช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

ขั้นตอนที ่5 การตรวจตดิตามประเมินการบรหิารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง

ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการ

ความเสี่ยง จ านวน  6 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 18 ความเสี่ยง จ าแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน 

ดังนี้ 
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1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก ่  

 1.1 จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 

 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 2  ความเสี่ยง ได้แก ่ 

2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย (ความ

เสี่ยงปี 62) 

 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ) 

จ านวน 1  ความเสี่ยง ได้แก่   

    3.1 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิม ปี62) 

 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่   

    4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย (ความเสี่ยง ปี 62) 

 

5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1  ความเสี่ยง ได้แก่  

                5.1 การเอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 62) 

 

การควบคุมภายใน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน 

สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน  ดังนี้  
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รายละเอียดดังนี ้

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

งานธุรการและสารบรรณ เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พมิพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน รวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยงานสารบรรณ 

6 

งานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ขา่วสารท่ีเผยแพร่มีความถูกต้องและรวดเร็ว 6 

งานประเมินผลการปฏบัิตริาชการ  เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินการปฏบัิตงิาน 3 

งานบุคลากร 1.เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะที่

ก าหนด/ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

7 

งานบริหารพัสด ุ เพื่อบริหารพัสดุตามตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

22 

งานท าแผนรับนักศกึษาประจ าปี เพื่อให้การจัดท าแผนรับนักศกึษามีความถูกต้อง 

ครบถ้วนและสอดคล้องกับนโยบายของคณะและ

มหาวทิยาลัยและทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

4 

งานจัดท าแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

 

 

เพื่อให้การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรถูกต้อง 

ครบถ้วนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศกึษาระดับ

ปริญญาตรี 

3 

งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับ

หลักสูตรท่ีครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอยีดท้ังหลักสูตร

สามารถด าเนนิไปได้ดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้ง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

11 

 

งาน การจัดท าตารางสอน+สอนตา่ง

คณะ 

เพื่อให้การจัดท าตารางสอน+สอนตา่งคณะเป็นไปอยา่ง

ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับแผนการเรียนและโครงสร้าง

หลักสูตร และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

5 

งานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ

ประจ าป-ีงบประมาณแผ่นดิน 

เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการบริหารจัดการหนว่ยงานท่ี

เหมาะสม 

10 

งานการจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ-

งบประมาณรายได้ 

เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกตอ้ง

ในการปฏบัิตงิาน 

เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความ

รับผิดชอบ 

9 

งานการรายงานผลการปฏบัิตงิาน เพื่อให้หนว่ยงานมทิีศทางองค์กรท่ีชัดเจนและสามารถ 6 



 

 
6 

งาน วัตถุประสงค ์
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดอืน/

ไตรมาส/ปี 

น าไปสู่การปฏบัิตไิด ้

งานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี
เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ีชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏบัิตไิด ้

11 

งานการรายงานผลการปฏบัิติ

ราชการรอบ 6 เดือน / 12 เดอืน 

เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการตามค ารับรอง 

6 

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ

หนว่ยงานสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 

9 

งานเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานการ

ประชาสัมพันธ์งานน าเสนอ 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนนุให้อาจารย์มีการตีพิมพแ์ละ

เผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

2 

 

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการด าเนินงาน 3 

การจัดโครงการตามแผนพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษา 

1.เพื่อให้สามารถเขา้ใจขั้นตอนการจัดโครงการตาม

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาไดอ้ย่างถูกต้องและชัดเจน 

2. เพื่อใชเ้ป็นวธีิการปฏิบัตงิานในการจัดโครงการตาม

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

11 

งานศิลปวัฒนธรรม/การจัดโครงการ

ตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้สามารถเขา้ใจขั้นตอนการจัดโครงการตามแผน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและ

ชัดเจน 

2.เพื่อใชเ้ป็นวิธีการปฏบัิตงิานในการจัดโครงการตาม

แผนท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

11 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน

ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้

ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 

ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ

ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย

วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้

มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตาม

เกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 

 คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557        

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์

และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน

ตามพันธกิจคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการ
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วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ

เสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2.1 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการประจ า

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบด ี

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบด ี

ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวจิัยและบริการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแขนง 

1. หัวหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  

2. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชีวอนามัย         

3. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

4. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรม  

5. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ  

6. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้  

          - หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม 

          - หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

7. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

          - หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

          - หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

8. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการ 

         -หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ทรัพยากรอาคาร 

         - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวศิวกรรมอุตสาหกรรม 

          - หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ 

หัวหนา้ส านักงาน

คณบด ี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

และศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่ายนโยบาย/แผน 

และประกันคุณภาพ 
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1.2.2 โครงสร้างการบรหิารจัดการหน่วยงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
   

13 

 

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  หนว่ยงานจัดการศกึษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ   

 

1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (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. ผลิตบัณฑติที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผดิชอบ มคีวามพร้อมในการ

เรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความตอ้งการของสถาน

ประกอบการหรือชุมชน 

3. บริการวิชาการ ใหก้ารบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม 

โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

 

1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 

  1. ผลิตบัณฑติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มคีุณธรรม และมี

ทักษะที่เช่ียวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 

  2. สรา้งสิ่งประดษิฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและภูมิ

ปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

  3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและ

สังคม 

  4. ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชน

และสังคม 
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1.2.7 เสาหลัก (Pillar) 

 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

 2) คุณธรรม (Morality)  

 3) เครือขา่ย (Partnership)  

 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 

  เคารพผูอ้าวุโส มีความสามัคคี 

 

1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 

  นักปฏิบัติมืออาชพี 

1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้ 

 

1.2.11 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 - F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงตอ่เวลา 

 - I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 

 - T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเป็นทีม 

 

1.2.12 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหก้ารด าเนนิงาน

ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวชิาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มอีดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองคก์รในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศกึษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะผู้ใชบ้ัณฑติเพื่อการมสี่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือขา่ยกับสถาบันการศกึษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลติบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรูล้ึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศกึษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสรา้งองค์ความรูใ้หม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3) สร้างให้นักศกึษาตั้งแตร่ะดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขดีความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหลง่เรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ใหแ้ก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มกีารสร้างเครอืข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑติที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติ เพื่อสูก่ารเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วจิัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลติผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

แหลง่ทุน เผยแพรท่ั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนรว่มเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครอืข่าย

ความรว่มมอืที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร    
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสถาปัตยกรรม    
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    
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1.3.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิ เ ศ

ษ 

รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
อาคาร 

34 - 34 6 - 6 25 - 25 

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 74 - 74 41 - 41 36 - 36 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 

27 - 27 21 - 21 20 - 20 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

53 - 53 46 - 46 55 - 55 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  26 - 26 

    5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

37 - 37 34 - 34 - - - 

    5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

29 - 29 30 - 30 - - - 

    5.3 แขนงวิชาพลังงาน 31 - 31 17 - 17 - - - 

6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

26 - 26 27 - 27 9 - 9 

7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย 

86 - 86 55 - 55 78 - 78 

8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์  16 - 16 

   8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 21 - 21 13 - 13 - - - 

   8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ 

15 - 15 6 - 6 - - - 

   8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 

10 - 10 0 - 0 - - - 

9. สาขาวิชาการตกแต่งภายในและ
การจัดนิทรรศการ 

25 - 25 23 - 23 14 - 14 

10. สาขาวิชาการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด 

10 - 10 - - - - - - 

11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 - 40 40 - 40 27 - 27 

รวมทั้งสิ้น 518 - 518 359 - 359 306 - 306 
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1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศ

ษ 

รวม 

1. สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร 

9 - 9 4 - 4 36 - 36 

2. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

32 - 32 35 - 35 38 - 38 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
สถาปัตยกรรม 

21 - 21 5 - 5 29 - 29 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

37 - 37 35 - 35 37 - 37 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  

    5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

13 - 13 22 - 22 32 - 32 

    5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

8 - 8 8 - 8 16 - 16 

    5.3 แขนงวิชาพลังงาน - - - ไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษ

า 

- ไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษ

า 

ไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษ

า 

- ไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษ

า 

6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7 - 7 19 - 19 43 - 43 

7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิก
และมัลติมีเดีย 

25 - 25 12 - 12 38 - 38 

8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ 

 

   8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 

16 - 16 0 - 0 13 - 13 

   8.2 แขนงวิชาออกแบบ
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

18 - 18 2 - 2 28 - 28 

   8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 

- - - ไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- ไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษ

า 

ไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- ไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษ

า 

9. สาขาวิชาการตกแต่งภายใน 13 - 13 9 - 9 22 - 22 
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จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศ

ษ 

รวม 

และการจัดนิทรรศการ 
10. สาขาวิชาการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด 

10 - 10 0 - 0 - - - 

11. สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

15 - 15 29 - 29 38 - 38 

รวมทั้งสิ้น 286 - 286 180 - 180 370 - 370 

 

1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา  

2560 

ปีการศกึษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

การมีงานท า 288 207 288 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 211 138 161 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.33 4.38 4.64 
 

 1.3.5  ข้อมูลการท างานตรงสาขาวิชา 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา  

2560 

ปีการศกึษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

การท างานตรงสาขาวิชา 113 92 201 

 

1.3.6 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศกึษา 2562 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช ้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 57 34 36 23 34 26 

รวมทั้งสิ้น 57 34 36 23 34 26 
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1.3.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 1 1 

รวมทั้งสิ้น 28 1 1 

 

1.3.8 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2560 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ 

2562 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 6 7 

รวมทั้งสิน้ 5 6 7 
 

 

1.3.9 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 
 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ต่ ากว่า ตรี โท เอก รวม 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

11 6 - 17 7 9 - 17 5 6 10 - 21 

รวมทั้งสิ้น 11 6 - 17 7 9 - 17 5 6 10 - 21 
 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

อ. ผศ

. 

ศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม อ. ผศ

. 

รศ. รวม 

ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม 

48 16 4 68 42 14 3 59 40 14 4 58 

รวมทั้งสิ้น 48 16 4 68 42 14 3 59 40 14 4 58 
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1.3.10  ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี

มาก รายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01-1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51-2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51-3.50 ระดับพอใช้ 

3.51-4.50 ระดับดี 

4.51-5.00 ระดับดีมาก 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 4.11 5.00 3.50 4.31 ระดับดี 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.33 5.00 4.25 4.68 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี

มาก 

ระดับดี  
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1.3.11   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

รอบ 12 เดือน 



24 
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

  เพื่อให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554  ข้อ 5 และ ข้อ 6 ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการวางระบบ

ควบคุมภายใน พร้อมประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่

เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จงึก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ

และมีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรอืการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ

ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้  

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการ

กับความเสี่ยง ป้องกันหรือลดความ

เสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด

ที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ 100 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการด าเนินการ

ตามจุดควบคุมที่ก าหนด 

รอ้ยละ 100 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ 

โดยควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชีอ้ันจะน าไปสู่ความ

เสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการ

ด าเนนิการวิเคราะห ์ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 

ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็น

ต้น    

 ในการวิเคราะหเ์พื่อระบุความเสี่ยงตา่งๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เชน่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีสว่นร่วมจากภาคประชาชน 

การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

ผดิพลาดหรอืน าการตัดสินใจนัน้มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
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ขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัย

เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กร

ท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรอืขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน 

งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก

ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

นั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแตล่ะดา้นมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมี

ส่วนรว่ม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 

4.3 ด้านการเงนิ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และภาระรับผิดชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมคีวามเสี่ยงตอ่เรื่องนิตธิรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวม หรอืการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี 

ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

ขัน้ตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง   

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน

โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ

เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนด
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เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือ

จ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่

ชัดเจนได้ใหก้ าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑเ์ฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินความ

เสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 

น้อย และน้อยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง

หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ

ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรร

ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนดไว้ข้างตน้ ซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิด

นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับ

ความรุนแรง หรอืมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ใหน้ าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    
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2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความ

เสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่

จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง

ตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและ

สูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(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 

 

 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 



 

  
   

33 

 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี  และ

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผดิชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนว

ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ใน

การจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้

ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง

และไม่คุ้มคา่ที่จะด าเนนิการใดๆ ให้ขออนุมัตหิลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การ

ปรับปรุงระบบการท างานหรอืการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลดผลกระทบให้

อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวธิีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เชน่ การ

หยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 

การลดขนาดของงานที่จะด าเนนิการหรอืกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่

สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล 

ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็น

ตน้ 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคย

ปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้  นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการ

ด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้  

โดยกิจกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผูบ้ริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และ

รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงใหก้ับผูบ้ริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง 
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และทราบข้อมูลผ่านชอ่งทางตา่งๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผู้บริหาร หรือ

การฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจรงิสามารถลดหรอืป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 



 

  
   

35 

บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง 

 (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภยั 

(5) ประเมินก่อนควบคุม  (6) ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได ้ 

(7)  
วิธีการ

จัดการกับ
ความเสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(10) ผู้ก ากับ
ดูแล/

ผู้รับผิดชอบ  

1. 
ให

้กา
รศึ

กษ
าฯ

 

2)
 ว

ิจัย
 ฯ

 

3)
 บ

ริก
าร

วิช
าก

าร
 

4)
 ท

 าน
ุบ า

รุง
ศิล

ปะ
ฯ 

5)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

อื่น
ๆ 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คะ
แน

น 
(L

 x
 I)

 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คะ
แน

น 
(L

 x
 I)

 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

1.ด้านกลยุทธ ์

     1.1 จ านวน
นักศึกษาที่รับ
ใหม่ไม่เป็นไป
ตามแผนการรับ
ที่ก าหนดไว ้ 

1. จ านวนรับนกัศึกษาในบาง
คณะ/สาขายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด  
2. แนวโน้มจ านวนประชากร
วัยอุดมศึกษาของประเทศไทย
ลดลง ท าให้อัตราการเกิด
ลดลง อัตราประชากรในวยั
เรียนลดลง และมีอัตรา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (T:66) 
3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน (T:61) 
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะ
ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ท าให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมี
ผลต่อการตัดสินใจ 
5. นักศึกษาที่ผ่านการรับ
เลือกสละสิทธิ ์เนื่องจากได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันที่มีชื่อเสียงกว่า 

4 4 16 ความ
เส่ียงสูง 

2 1 2 ความ
เส่ียง

น้อยมาก 

ลดความ
เส่ียง 

1. ประชุมหา
แนวทางก าหนดกล
ยุทธ์ในการหา
นักศึกษาใหม ่ 
2. ลงพื้นที่โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษา
เฉพาะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มอาชีวะ  เป็นต้น 
3. ลงประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาในคณะ ลง
เว็บไซต์ เด็กดี.คอม 
เป็นต้น 
4. ประชุมติดตามผล
การด าเนินงานทุก
เดือน 

ต.ค.63-ก.ค.64 คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย

วิชาการ/รอง
คณบดีฝ่าย
กิจการฯ/
เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ ์
,เจ้าหน้าที่
วิชาการ 
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง  (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภยั (5) ประเมินก่อนควบคุม  (6) ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได ้ (7)  
วิธีการ

จัดการกับ
ความเสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(10) ผู้ก ากับ
ดูแล/

ผู้รับผิดชอบ  6.สถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมี
การแข่งขันกันมากขึ้น (T:61) 
 

2.ด้านการปฏิบตัิงาน 

         2.1 การน า
งานวิจัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย 

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการ
วิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจยักับเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ 
อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชน
ยังมีน้อย 
3. การให้ความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการท างานวจิัย
และพัฒนานวัตกรรมของ
อาจารย์ยังมีน้อย 
4. ขาดการสังเคราะห์งานวจิัย
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง 

2 1 2 ความ
เส่ียง

น้อยมาก 

ลดความ
เส่ียง 

1. ประชุมชี้แจง
อาจารย์ที่ท างาน
วิจัย นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี ใน
ปีงบประมาณ 
2. ติดต่อ
ประสานงาน
เครือข่ายที่คณะมี
ความร่วมมือในกร
ลงพื้นที่ท าการวจิัย 
3. ให้อาจารย์น า
งานวิจัยที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ เช่น ออก   
บูธงานต่างๆ เป็นต้น 
4. ประชุมติดตามผล
การด าเนินงานไตร
มาส 

ต.ค.63-ก.ค.64 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ/

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ 

     2.2 การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่

1. นักศึกษาจัดกิจกรรมโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจาก คณะ 
หรือมหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาจัดกิจกรรมนอก
สถานที่และไม่มีอาจารย์

4 3 12 ความ
เส่ียงสูง 

1 1 1 ความ
เส่ียง

น้อยมาก 

ลดความ
เส่ียง 

1. ประชุมสโมสร
นักศึกษา แจ้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ
การจัดกิจกรรม โดย
ให้สโมสรนักศึกษา

ต.ค.63.-ก.ค.64 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา

ฯ/เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง  (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภยั (5) ประเมินก่อนควบคุม  (6) ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได ้ (7)  
วิธีการ

จัดการกับ
ความเสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(10) ผู้ก ากับ
ดูแล/

ผู้รับผิดชอบ  ก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 
(ความเส่ียงปี 
62) 

ควบคุมดูแล 
 

เขียนโครงการเสนอ
คณะเพื่ออนุมัติ
โครงการ 
2. ติดตาม 
ตรวจสอบการจัด
กิจกรรมของ
นักศึกษา 
3. สรุปผลการจัด
กิจกรรม 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

        3.1 ภัยคุกคาม
ทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ความเส่ียงเดิม 
ป6ี2) 

กระบวนการจัดการการ
ป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
ครอบคลุมกับภัยคุกคามทีอ่าจ
เกิดขึ้น เช่น การใช้นโยบาย
และแนวปฏิบัติที่ไม่ครอบคลุม
, อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัย, การ
เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ที่ใช้งาน, การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ เป็นต้น 

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง 

1 2 2 ความ
เส่ียง

น้อยมาก 

ลดความ
เส่ียง 

1. ตรวจสอบระบบ
การบุกรุกเครือข่าย
และติดตามเพื่อ
ปรับปรุงทุกไตรมาส 
2.ติดต้ังโปรแกรม
ป้องกันไวรัส และมี
การตรวจสอบระบบ
ทุกเดือน 
3. ส ารองข้อมูล
ระบบ และ
ฐานข้อมูลเก็บไว้ใน
สถานที่อื่นอีกหนึ่ง
ชุด 

ต.ค.63.-ก.ค.64 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ 
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

         4.1 การ
เปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง 

2 1 2 ความ
เส่ียง

ลดความ
เส่ียง 

1.ประชุมรับรู้ 
กฎหมาย ระเบียบ 

ต.ค.63.-ก.ค.64 คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง  (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภยั (5) ประเมินก่อนควบคุม  (6) ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได ้ (7)  
วิธีการ

จัดการกับ
ความเสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(10) ผู้ก ากับ
ดูแล/

ผู้รับผิดชอบ  กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลยั 
(ความเส่ียง ปี 
62) 

- การด าเนินงานและการแจ้ง
ก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว 
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา 
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้
นโยบายการบริหารของรัฐไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลยั
ไม่สามารถแข่งขันระดับ
นานาชาติได ้(T:60) 

น้อยมาก ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลง  
2.ศึกษารายละเอยีด 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ ที่คณะ
ได้รับผิดชอบ    
4.ประชุมติดตามผล
การด าเนินงานทุก
ไตรมาส 

แผนงานฯ/
เจ้าหน้าที่ฝ่าย

แผนงานฯ 

5. ความเสีย่งการทุจรติ 

5.1 ความเสี่ยงทุจรติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต  
  
         5.1 การเอื้อ

ประโยชน์ต่อ
พวกพอ้งในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
(ความเส่ียงเดิม 
ปี 62) 

1. กระบวนการปฏบิัติงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการใช้เงินและมี
ช่องทางที่จะท าประโยชน์
ให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง 
2. กระบวนการปฏบิัติงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีโอกาสใช้
อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน
การสร้างอุปสรรค 
3. กระบวนการปฏบิัติงานที่มี

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง 

2 2 4 ความ
เส่ียง

น้อยมาก 

ลดความ
เส่ียง 

1.หาบริษัทจัดซ้ือจัด
จ้างตามคุณสมบัติ
ของรายการต่างๆ 
อย่างน้อย 2-3 
บริษัท 
2.รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
บริษัทต่างๆ 
3.สรุปรายชื่อบริษัท
ที่ได้รับการจัดซ้ือจัด
จ้าง 
4. ประชุมติดตามผล

ต.ค.63.-ก.ค.64 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/

เจ้าหน้าที่พัสด ุ



 

 
40 

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง  (3) ความเสี่ยง (4) สัญญาณเตือนภยั (5) ประเมินก่อนควบคุม  (6) ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได ้ (7)  
วิธีการ

จัดการกับ
ความเสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(10) ผู้ก ากับ
ดูแล/

ผู้รับผิดชอบ  ช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งซ่ึงส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

การด าเนินงานการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกไตร
มาส 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหก้ารออกเลข

รับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พมิพ ์ 

ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 

รวมท้ังการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไป

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

วา่ด้วยงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ภายในดา้น 

1.ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับ  (C) 

1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ

เอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่งเอกสารทุกครัง้ 

ต.ค. 63-ก.ย.64 เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

 2) ออกเลขรับ-ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

3) ร่าง/พมิพห์นังสือให้ถูกตอ้งตรงตาม

รูปแบบหนังสือราชการ 

4) เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

5) จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟม้แยกตาม

ประเภท 

6)  จัดเรียงล าดับตามเลขหนังสือ (จากนอ้ย

ไปหามาก)  

2.งานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ขา่วสารท่ีเผยแพร่มีความ

ถูกต้องและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

1. มกีารประสานงานข้อมูลปฏทิินการจัดกิจกรรม/

ประชุมจากบุคลากรในหนว่ยงาน 

ต.ค. 63-ก.ย.64 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

2. มกีารคัดเลอืกประเด็นขา่วท่ีน่าสนใจและมี

ความส าคัญต่อหนว่ยงาน 

3. มกีารเขียนขา่วตามหลัก 5W 1H 

4. มกีารตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลท่ีถูกต้องกับ

แหลง่ข่าว 

5. มกีารเสนอข่าวต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเผยแพร่ 

6. มกีารเผยแพร่ขา่วตามช่องทางต่างๆ ทัง้ภายใน

และภายนอก 

3. งานการประเมินการปฏิบตังิาน 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางใน

การประเมินการปฏบัิตงิาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1.ดา้นการด าเนินงาน (O) 

 

1. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผล

การปฏบัิตริาชการสายวชิาการ สายสนับสนุน

วชิาการ 

ต.ค. 63 

ฝ่ายบุคคล 

 

2.แจ้งบุคลากรด าเนนิการตรวจสอบข้อมูลใน

หัวขอ้ท าข้อตกลงการปฏบัิตริาชการ 

ม.ีค.64-ก.ย.64 

3.แจ้งบุคลากรด าเนนิการยืนยันตนเองเพื่อ

รับทราบผลการประเมินการปฏิบัตริาชการ 

 

ม.ีค.64-ก.ย.64 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.งานบุคลากร 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะ

ที่ก าหนด/ต าแหน่งงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

ดา้นการด าเนินงาน (O) 

1. ส ารวจความตอ้งการในการอบรมของบุคลากร และสรุป

เสนอผู้บริหาร  

ต.ค. 63 

 

ฝ่ายบุคคล 

 

2. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรในดา้นตา่ง ๆ เสนอ

ผู้บริหารอนุมัติ 

ต.ค. 63-ก.ย.64 

3. จัดหาสถานท่ี พาหนะเดินทาง ท่ีพัก ห้องประชุม เตรียม

ความพร้อมดา้นอุปกรณต์า่งๆ จัดท าค าสั่งไปราชการ  

4. แจ้งบุคลากรส่งสรุปรายงานหลังการอบรม ความรูท่ี้ได้รับ 

5. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการ

ท้ังหมด 

6. จัดท าเล่มรายงานโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 

7. บันทึกประวัตกิารอบรมของบุคลากรลงระบบ ERP 

6. งานเบิกจ่าย 

วัตถุประสงค ์

-เพือ่ให้สามารถเขา้ใจได้

อย่างถูกต้องและขัดเจนใน

การเบิกจ่ายท่ัวไป 

-เพื่อเป็นวิธีการปฏบัิตงิานใน

การเบิกจ่ายท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น.  

1.ดา้นการด าเนินงาน (0) 

3. ด้านการรายงานทาง

การเงิน (F) 

 

1. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ต.ค. 63-ก.ย.64 ฝ่ายการเงิน 

 2. ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้นว่าถูกตอ้งหรือไม ่ถ้าผิดส่งคนื

เจ้าของเร่ืองเพื่อแก้ไขเอกสาร 

3. แยกประเภทการเบิกจ่ายวา่อยูห่มวดรายจ่ายอะไร 

4. จัดรวมเอกสารเข้าฎกีาตามหมวดรายจ่าย 

5. เสนอฏกีาการเบิกจ่าย ให้เจ้าหนา้ที่ฝ่ายแผนฯประจ าคณะ 

ตัดยอดในระบบExcel เพื่อควบคุมยอดในแผนงบประมาณ

ประจ าปี 

6. ท าการคีย์เบิกจ่ายเงินตามประเภทรายจ่ายในระบบ ERP 

ตามแผนงานงบประมาณ 

7. พิมพใ์บเบิกจ่ายฏกีาเสนอผู้เบิกเงินเซ็นเอกสาร 

8. น าฏีกาเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัตกิารเบิกจ่ายตามสายงาน 

9. ลงทะเบียนควบคุมการสง่เอกสารประจ าวันท่ีน าส่งกอง

คลังงานการเงิน ซึ่งต้องระบุรายละเอยีด เลขท่ีฏีกาเอกสาร 

(US) ชื่อเร่ืองเบิกและจ านวนเงิน 

10. ส าเนาฏีกา/แสกนฏกีา ที่อนุมัตกิ่อนส่งการเงิน 

11. น าส่งฏีกาเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง งานการเงินเพื่อ

ด าเนนิการตามขั้นตอนต่อไป 

12. ติดตามการเบิกจ่ายเงินท่ีกองคลัง 

13. แจ้งผู้เบิกไปรับเงินท่ีกองคลัง 

 



 

  
   

43 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

7. งานบริหารพัสด ุ    

วัตถุประสงค ์ด าเนนิการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัด

จ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

2. ด้านการปฏบัิตติาม

กฎหมาย/ระเบียบ (C) 

งานการควบคุมพัสดุ ต.ค. 63-ก.ย.64 นักวิชาการพัสดุ

หรือผู้ที่ได้รับการ

มอบหมาย 
1. จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภท 

2. บุคลากรแจง้ความประสงค์ตอ้งการใชว้ัสดุ 

3. กรอกแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ/ลงนาม 

4. เบิกวัสดุโดยใชว้ิธี FIFO 

5. ตัดจ่ายตามทะเบียนคมุวัสด ุ

6. เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจ าเดือน / ลงนาม 

7. รวบรวมเอกสารเบิก / ตัดจ่ายไว้ตรวจสอบ 

งานการจ าหน่ายพัสดุ ต.ค. 63-ก.ย.64 นักวิชาการพัสดุ

หรือผู้ที่ได้รับการ

มอบหมาย 
8. ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าป ี

9. รายงานวัสดุประจ าปีต่อหัวหน้าสว่นราชการ 

10. บันทึกขออนุมตัิแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-

จ่ายพัสดุ 

11. บันทึกขออนุมัตแิตง่ตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 

12. บันทึกรายงานการจ าหน่ายต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

13. รวบรวมต้นเรื่องการจ าหน่ายพัสดุทั้งหมดเข้าแฟ้ม 

งานการจัดหาพัสดุ-จัดจ้างผ่านระบบ ERP   

14. ส านักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/ แจ้งความประสงค์ที่

จะต้องการจัดซือ้จัดจา้ง 

ต.ค. 63-ก.ย.64 ส านักงานคณะ/

ภาควิชา/สาขาวิชา 

15.  แจ้งผู้ประกอบการจัดท าใบเสนอราคา(ประสานงาน

ผู้ประกอบการเพื่อจะขอใบเสนอราคา) 

 นักวิชาการพัสดุ

หรือผู้ทีไ่ดรั้บการ

มอบหมาย 

16. กรอกรายงานขอซือ้ / ขอจ้าง  ผู้ขอซือ้/นักวิชาการ

พัสดุ 

16. บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขออนุญาตซือ้ / จ้าง /

ลงนาม 

 นักวิชาการพัสด ุ

17. พิมพ์ใบสั่งซือ้/สัง่จ้าง ตามรูปแบบของกรมบญัชีกลาง กรณี

เกิน 10,000.- 

 นักวิชาการพัสด ุ

18. ประสานงานผูป้ระกอบการสง่ของ  นักวิชาการพัสด ุ

19. บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลง

นาม 

 นักวิชาการพัสด ุ

20.. บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่าย / ลงนาม  นักวิชาการพัสด ุ

21. ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา  นักวิชาการพัสด ุ

22..บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน  นักวิชาการพัสด ุ
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

10. การจัดท าแผนรับนักศกึษาประจ าป ี

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดท าแผนรับ

นักศกึษามคีวามถกูต้อง 

ครบถ้วนและสอดคล้อง

กับนโยบายของคณะและ

มหาวทิยาลัยและทันตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 1. ดา้นการ

ด าเนนิงาน (O) 

1. ท าบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยัง

สาขาวิชาเพ่ือขอแผนรับจ านวนนักศกึษา และ

แจ้งเวยีนบันทึกข้อความไปยังสาขาวิชา 

เดอืน มิ.ย.-ก.ย.ทุกปี

การศึกษา 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

2. ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรุปหารือรอง

คณบดีฝ่ายวชิาการและคณบด ีหรือน าเสนอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวชิาการ 

3. แกไ้ขแผนรับนักศกึษาประจ าปีตาม

คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ 

4. .ท าบันทึกข้อความน าส่งแผนรับนักศกึษา

ประจ าป ี ไปยังกองบริการการศกึษา 

11. การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

วตัถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดท าแผนการ

เรียนตลอดหลักสูตร

ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไป

ตามโครงสร้างหลักสูตร

และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 1. ดา้นการ

ด าเนนิงาน (O) 

1. จัดท าร่างแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เดอืน ม.ค.-ม.ีค. ของ

ทุกปกีารศึกษา 

ฝ่ายบริการการศกึษา 

2. ตรวจสอบความถูกต้องตามรายวชิาท่ี

ปรากฏตามหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต 

3. พมิพแ์ก้ไข/ปรับปรุงแผนการเรียน 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

12. การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณปีรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรบัรายละเอียดทัง้หลักสูตร 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร 

(กรณปีรับหลักสูตรท่ีครบ 5 ปีหรือ

ปรับรายละเอยีดท้ังหลักสูตรสามารถ

ด าเนนิไปได้ดว้ยความเรียบร้อยและ

ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ

อุดมศกึษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ี

เกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 

1. ด้านการด าเนินงาน (O) 

2.ดา้นการปฏบัิตติามกฎหมาย/

ระเบียบ (C) 

1. จัดท าโครงงาน /ค าสั่ง การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลังสูตร(พมิพโ์ครงการเสนอขออนุมัติ

โครงการจากคณบด,ีพมิพค์ าสั่งแตง่ตัง้ฯ ลงนาม

คณบดีสง่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) 

เดอืน ม.ค.-ก.ค. 

ของปีท่ีมีการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

2. จัดประชุม เพื่อช้ีแจงท าโครงสร้างหลักสูตร

และรายละเอยีดหลักของหลักสตูร 

3. การเตรียมเล่มหลักสูตร ตรวจสอบ

รายละเอยีดของหลักสูตรและปรับแก้ 

4. เอกสารประกอบการประชุม ท าหนังสอืเชญิ 

เตรียมสถานท่ีจัดประชุม รวมถึงคา่ตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ส่งไปตรวจสอบกับฝา่ยหลักสูตร กองบริการฯ 

ประสานกับสาขาวิชาในการแก้ไข(ส่งไป

ตรวจสอบและตดิตามผลกับฝ่ายหลักสูตรกอง

บริการฯ ,ประสานกับสาขาวชิาและเจ้าหนา้ท่ี

คณะแก้ไขตามข้อท่ีผิดตามกองบริการฯ เพื่อให้

ผ่านก่อนเข้าสภาวชิาการ) 

6. ท าบันทึกเสนอเข้าสภาวิชาการ จัดเตรียมเล่ม

หลักสูตร เขา้ที่ประชุม 

7. ถ้าผ่าน น าสรุปมตปิระชุม พร้อมหลักสูตรท่ี

แก้ไขส่งกองบริการเพื่อตรวจสอบ 

8. ท าบันทึกเสนอเข้าสภามหาวทิยาลัย 

จัดเตรียมเล่มหลักสูตร เขา้ที่ประชุม 

9. ถ้าผ่าน น าสรุปมตปิระชุม พรอ้มหลักสูตรท่ี

แก้ไขส่งกองบริการเพื่อตรวจสอบ 

10.กรอกแบบกรอกแบบพจิารณารายละเอยีดตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ(กรอกแบบพจิารณา

รายละเอยีดตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ,ิตรวจสอบ

และแกไ้ขกรอกแบบพจิารณารายละเอยีดมาตรฐาน

คุณวุฒติามกองบริการฯ) 

11. เตรียมเอกสารหลักสูตรท้ังหมด ส่งกอง

บริการน าส่ง สกอ.ต่อไป( น าเล่มหลักสูตรซี

ลอกซ์เข้าเล่ม ตามจ านวนท่ีแจ้ง,Save ข้อมูลใส่
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

แผ่น CD และท าบันทึกข้อความสง่กองบริการให้

น าหลักสูตรส่ง สกอ. พร้อมเอกสารท้ังหมด) 

13. การจัดท าตารางสอน+สอนต่างคณะ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดท าตารางสอน+สอน

ตา่งคณะเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถ้วน ตรงกับแผนการเรียนและ

โครงสร้างหลักสูตร และทันตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด นักศกึษา

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  1. 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. ตรวจสอบและจัดพิมพ ์พรอ้มสรุปรายวชิา

จากแผนการเรียนเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

เดอืน ก.พ.-เม.ย. 

และ เดอืน ก.ย.-

พ.ย. 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

2. ท าบันทึกสง่รายวชิาตามข้อ 1ให้กับหัวหนา้

สาขาจัดตารางสอน+ กรณีสอนตา่งคณะให้ท า

บันทึกขอผู้สอนต่างคณะ 

3. จัดท าตารางเรียน ตารางห้อง ตารางผู้สอน 

(ไมเ่กิน 100 กลุ่มเรียน) 

4. บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน +คีย์ขอ้มูล

รายวชิาต่างคณะในระบบ 

5. ตรวจสอบตารางสอนให้ตรงกับแผนการเรียน 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

14. งานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าป-ีงบประมาณแผ่นดิน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มงีบประมาณใช้ในการ

บรหิารจัดการหน่วยงานที่

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้านการด าเนินงาน (O) 

 

1. จัดเตรียม ทบทวนท าฐานข้อมูลรายการงบ

ลงทุนของหนว่ยงานในปท่ีีผ่านมา 

มถิุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2. จัดเตรียมเอกสารรายละเอยีดงบลงทุน 

มาตรฐานรายการครุภัณฑต์ามส านัก

งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. จัดเตรียมเอกสารรายละเอยีดงบลงทุน 

มาตรฐานรายการครุภัณฑต์ามส านัก

งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

4. จัดท าวาระการประชุม และเอกสารการ

ประชุม 

5. ท าบันทึกข้อความขอเชญิประชุม / 

ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม 

6. ด าเนนิการประชุมการจัดท าค าขอตัง้

งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) 

7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะเพ่ือ

ขอรายละเอยีดค าขอต้ังงบประมาณ(งบ

ลงทุน) 

 

กรกฎาคม  – 

สิงหาคม 2564 

8. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล และจัดท าขอตัง้

งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) 

9. จัดท าบันทึกข้อความส่งกองนโยบายและ

แผน 

10. บันทึกข้อมูลค าขอต้ังงบประมาณ (งบ

ลงทุน) ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERPและ

ตรวจสอบรายละเอยีดค าขอต้ังงบประมาณ 

(งบลงทุน) ในระบบ ERP 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

15. งานการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าป-ีงบประมาณนอกงบประมาณรายได ้

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อก าหนดขอบเขตงาน

และความรับผิดชอบให้

ถูกต้องในการปฏบัิตงิาน 

2. เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานได้

ทราบถึงขอบเขตงานและ

ความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1. จัดเตรียมขอ้มูลเพื่อจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ เงิน

รายได้ ตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปี 

มถิุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2564 

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2. สรุปรายการงบลงทุนท่ีจะด าเนินการจัดซื้อ 

3. จัดเตรียมเอกสารรายละเอยีดงบลงทุน มาตรฐาน

ครุภัณฑ์ตามส านักงบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

4. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลค าขอตัง้งบประมาณ (เงิน

รายได้) เพื่อจัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าป ี

5. น าเสนอผู้บริหารคณะและวทิยาลัย 

6. น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ/อ านวยการวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 
7. บันทึกข้อมูลค าขอต้ังงบประมาณตามขั้นตอนผ่าน

ระบบ ERP 

8. ท าบันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกค าขอตัง้

งบประมาณประจ าปผี่านระบบ e-office ไปยังกอง

นโยบายและแผน 

9. บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบ 
ERP และตรวจสอบรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณในระบบ 
ERP 

16. งานการรายงานผลการปฏิบัตงิานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ป ี

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง

องคก์รที่ชัดเจนและ

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ

ได ้

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1. เตรียมเอกสาร/ข้อมูล รายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน/ 

ไตรมาส/ปี 

ทุกเดือน ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

2. ประสานขอข้อมลูการเบิกจ่าย ตัวชี้วัด จากฝ่ายการเงิน

และบัญช ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. บันทึกข้อมูลผลการใชจ้่ายงบประมาณ และตัวช้ีวัดลง

ในระบบ ERP 

4. บันทึกข้อมูลงบลงทุน ในระบบ EXCEL ตามแบบฟอร์ม

ท่ีกองนโยบายและแผนก าหนด 

5. จัดท าบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซือ้จัด

จ้าง/ผลการใชจ้่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ผ่านระบบ E-

office 

6. จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการปฏบัิตงิานและผลการ

ใชจ้่ายงบประมาณ เสนอสง่กองนโยบายและแผน ผา่นระบบ 

 E-office 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

17. งานการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 5 ป ีและแผนปฏิบัติการประจ าป ี

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทาง

องคก์รที่ชัดเจนและสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัตไิด ้

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ก.ค.64-ก.ย.64 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 2. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์ 

3. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

4. จัดท าและสง่แบบส ารวจความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ของหน่วยงาน ใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง 

5. วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพันธ

กิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร ์และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก ของหน่วยงาน 

6. จัดท า (รา่ง) แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบัิติการประจ าปี

งบประมาณ 

7. จัดท าแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3) พร้อมส่งกองนโยบายและแผน 

8. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร 

9. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ/

คณะกรรมการอ านวยการ 

10. จัดสง่แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ท่ีได้รับอนุมัติไปยังกองนโยบายและแผน 

11. จัดสง่แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณไปยังสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง 

18. งานการรายงานผลการปฏิบัตริาชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน   

วัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน

ความก้าวหนา้ในการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิติ

ราชการตามค ารับรอง 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นดา้นการ

ด าเนินงาน (O) 

1. จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิราชการรอบ 6 เดือน  ม.ีค.64 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

2. น ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน น าเสนอผู้บริหาร 

เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง 
 

ม.ีค.64 
3. ปรับแก้เลม่รายงานผลการปฏิบัตริาชการรอบ 6 เดือนให้เรียบรอ้ย 

และน าสง่กองนโยบายและแผน 
ม.ีค.64 

4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน   ก.ย.64 

5. น ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน น าเสนอผู้บริหาร 

เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง 
ก.ย.64     

6. ปรับแก้เล่มรายงานผลการปฏิบตัริาชการรอบ 12 เดือนให้เรียบรอ้ย 

และน าสง่กองนโยบายและแผน 
ก.ย.64    
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

19.งานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหน่วยงาน

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

จัดท าแผนปฏบัิตงิานประกันคุณภาพประจ าปกีารศึกษา ต.ค.63 ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ต.ค.63 

จัดท าคู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-

ระดับคณะ 

พ.ย.63 

ประชุมช้ีแจง-ตดิตามงานประกันคุณภาพ พ.ย.63 

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร-ระดับคณะ 

ธ.ค.63/ม.ีค.64 

จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ม.ค-ส.ค.64 

รับตรวจการประเมินประจ าปี_ระดับสาขา-ระดับคณะ ก.ค.-ส.ค.64 

รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 

ก.ย.64 

บันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA online ก.ย.64 

20. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย /  งานการประชาสัมพันธ์งานน าเสนอ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์

มกีารตพีมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานวจิัย

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 63-ก.ย. 64 ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 2. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานแก่บุคคลท่ีสนใจ 

ผ่านระบบ e-office และสื่อ social media ผ่านทาง 

facebook, Line 

21.งานบริการวิชาการแก่สังคม  

วัตถุประสงค ์เพื่อมีคณะกรรมการ

บริการวิชาการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1.ประชุมวิเคราะห์แต่งต้ังคณะกรรมการบริการ

วชิาการ 

ต.ค. 63 ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ พ.ย.63 

3. เผยแพร่ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบริการวิชาการ

และด าเนินงานบริการวิชาการตามแผนฯ  

ธ.ค.63-ก.ย.64 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

22. การจดัโครงการตามแผนพัฒนากจิกรรมนักศกึษา 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สามารถเข้าใจขั้นตอน

การจัดโครงการตามแผนพัฒนา

กิ จ ก รรม นั ก ศึ ก ษ า ได้ อ ย่ า ง

ถูกต้องและชัดเจน 

2. เพื่อใชเ้ป็นวิธีการปฏบัิตงิานใน

การจัดโครงการตามแผนพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้านการด าเนินงาน (O) 

1. ร่างและจัดพิมพโ์ครงการ/บันทึกข้อความ ท า

เร่ืองเสนอขอการขออนุมัตโิครงการ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 2. ร่างและจัดพิมพเ์อกสาร/บันทึกข้อความตา่งๆท่ี

เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการยืมเงิน/ค าสั่ง/

หนังสือเชญิวิทยากร 

3. จัดพมิพบั์ญชรีายช่ือนักศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

4. ตดิตอ่ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงานกับคณะกรรมการ

สโมสรนักศกึษา 

6. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 

7. จัดเตรียมความพร้อมโครงการก่อนวันท่ีด าเนนิ

กิจกรรม (สถานท่ี/วัสดุอุปกรณ/์อาหาร/อาหารวา่ง/

อื่นๆ) 

8. ประสานและดูแลความเรียบร้อยระหว่างด าเนนิ

กิจกรรม 

9. รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย

งบประมาณแต่ละโครงการ 

10. บันทึกข้อมูลแบบประเมินโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ 

11. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

23. งานศิลปวัฒนธรรม / การจัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์

1 . เพื่ อ ให้ ส าม า รถ เข้ า ใจ

ขั้นตอนการจัดโครงการตาม

แผนท านุ บ า รุงศิ ลปะและ

วัฒนธรรมได้อยา่งถูกตอ้งและ

ชัดเจน 

2 .  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น วิ ธี ก า ร

ปฏิบัติงานในการจัดโครงการ

ตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมด้านการด าเนนิงาน 

(O) 

1. ร่างและจัดพิมพโ์ครงการ/บันทึกข้อความ ท า

เร่ืองเสนอขอการขออนุมัตโิครงการ 

ต.ค. 63-ก.ย.64 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 2. ร่างและจัดพมิพเ์อกสาร/บันทึกข้อความตา่งๆท่ี

เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการยืมเงิน/ค าสั่ง 

3. จัดพิมพบั์ญชรีายช่ือนักศกึษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

4. ตดิตอ่ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงานกับ

คณะกรรมการสโมสรนักศกึษา 

6. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 

7. จัดเตรียมความพร้อมโครงการก่อนวันท่ีด าเนนิ

กิจกรรม (สถานท่ี/วัสดุอุปกรณ/์อาหาร/อาหาร

วา่ง/อ่ืนๆ) 

8. ประสานและดูแลความเรียบร้อยระหว่างด าเนนิ

กิจกรรม 

9. รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย

งบประมาณแต่ละโครงการ 

10. บันทึกข้อมลูแบบประเมินโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ 

11. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
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