
1 
 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(ผ่านความเหน็ชอบจากคณบดี 

เมื่อวันที่  25 เดือน ตุลาคม 2565) 
 



 

2 
 

ค าน า 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ประกอบกับการประเมิน 
“คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ก าหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  
 บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 บทที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 
ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานครบทุกพันธกิจ และ
มีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพ่ือจะได้น าไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการบริหารความ
เสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน “คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้มีการจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบ
ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพ่ือให้เกิดการรับรู้ 
ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการ
บริหารความเสี่ยงตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  ความเสี่ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมิน  มีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหาร
จัดการความเสี่ยง จ านวน 2 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด5  ความเสี่ยง จ าแนกตามประเภททั้ง 
5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน 1  ความเสี่ยง  ได้แก่ พันธกิจให้การศึกษา  สาเหตุของความเสี่ยง คือ
จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่  พันธกิจวิจัยฯ การบริการวิชาการ 
คือ การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย  
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3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
จ านวน  ไม่มีความเสี่ยง   

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน  ไม่มีความเสี่ยง   
5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  ไม่มีความเสี่ยง   

 
การควบคุมภายใน 

คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2566  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  
รายละเอียดดังนี้ 
 

งาน วัตถุประสงค์ 
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

งานธุรการและสารบรรณ เพ่ือให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/พิมพ์  ถูกต้อง 
รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 

6 

งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข่าวสารที่เผยแพร่มีความถูกต้องและรวดเร็ว 6 
งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงาน 
3 

งานบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่ก าหนด/
ต าแหน่งงานที่เหมาะสม 

7 

งานเบิกจ่าย 1.เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและขัดเจนในการเบิกจ่าย
ทั่วไป 
2.เพื่อเป็นวิธีการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายทั่วไป 

13 

งานบริหารพัสดุ เพ่ือบริหารพัสดุตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

22 

งานท าแผนรับนักศึกษา
ประจ าปี 

เพ่ือให้การจัดท าแผนรับนักศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยและทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4 

งานจัดท าแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 
 

เพ่ือให้การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

3 

งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
(กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปี
หรือปรับรายละเอียดทั้ง
หลักสูตร 

เพ่ือให้การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 
ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตรสามารถด าเนินไปได้ด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

11 
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งาน วัตถุประสงค์ 
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

งาน การจัดท าตารางสอน+
สอนต่างคณะ 

เพ่ือให้การจัดท าตารางสอน+สอนต่างคณะเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงกับแผนการเรียนและโครงสร้างหลักสูตร และทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

5 

งานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี-งบประมาณแผ่นดิน 

เพ่ือให้มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานที่เหมาะสม 10 

งานการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ-งบประมาณรายได้ 

เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 

9 

งานการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน/ไตร
มาส/ปี 

เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

6 

งานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 

11 

งานการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน / 12 
เดือน 

เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง 

 
6 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

9 

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  เพ่ือมีคณะกรรมการบริการวิชาการในการด าเนินงาน 3 
การจัดโครงการตาม
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

1.เพื่อให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการจัดโครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
2. เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดโครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 

11 

งานศิลปวัฒนธรรม/การจัด
โครงการตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.เพือ่ให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการจัดโครงการตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
2.เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดโครงการตามแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

11 

20. งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
สอดคล้องกับระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม 
พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

7 



 

6 
 

งาน วัตถุประสงค์ 
จ านวนกิจกรรม 

การควบคุม 

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
21.งานการจดัการความรู้ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้ 
 

3 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน  (ฉบับที่  5) พ .ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญั ติ ว่ า  
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดว่า
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประช าชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 

  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 

 คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
(ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  
  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
การศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือ
พัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 
 



10 
 

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าส านักงาน 
คณบดี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) 
2. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและมัลติมเีดีย (Graphic and Multimedia Design) 
3. หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) 
4.หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหารมิทรพัย์และทรพัยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management) 
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 
5. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Bachelor of Design Program in Design and Packaging) 
6. หัวหน้าสาขาวชิาการออกแบบนทิรรศการและอนเิมชัน่สามมติิ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
7. หัวหน้าสาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 
8.หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) 
9. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต ์ (Robotics Engineering) 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
10.หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
และประกนัคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบดี 

ส านักงานคณบดี 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หน่วยงานจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  
 
1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (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) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มี
จิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 
 2) วิจัย (To conduct research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  
ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
 3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม 
ของมนุษยชาติ 
 
1.2.6 ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 
 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 
Transfer Technology to Communities and International Society) 
 3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย 
(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 
Sustain the Thainess) 
 4) วิจั ย  สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 
Knowledge for Society) 
 5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม  
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
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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) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 
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 
 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2566 – 2570) 
มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาท่ีมีอดีตอันน่าภูมิใจ เพ่ือน าไปสู่ความผาสุกและ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 
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2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับท่ีดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา 
3. นโยบายด้านการวิจัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้าง

ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
1.2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop and 
enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างยั่งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for 
better and sustainable quality of life, economy and society) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the 
network cooperation and elevate the recognition to the international level) 
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1.2.14 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุ่งเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับติดตามระบบการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” 
ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” สามารถแสดงได้ดัง
ภาพที่ 1 
 

 
  ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model 
 
 จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 
 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 
 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 C : Capacity and Capability. 
การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 
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   ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH” 
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1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 

 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  
 

สาขาวิชา จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ท.บ. 4 ปี)    

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  - - 
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  - - 
3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ    
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  - - 
     - แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  - - 
     - แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์  - - 
     - แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์  - - 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม    
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   - 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   - 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   - 
8. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย    
9. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  - - 
10. สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  - - 
13. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี - - - 
  - แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร -   
  - แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ -   
  - แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ -   
   หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ. 4 ปี) 
          1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) 
         1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

 
 

       2. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ - - - 
รวมทั้งสิ้น 18 12 8 
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 25 - 25 74 - 74 42 - 42 
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 36 - 36 118 - 118 85 - 85 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรม 

20 - 20 72 - 72 61 - 61 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย 

55 - 55 184 - 184 148 - 148 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 26 - 26 194 - 194 - - - 
    5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม - - - 108 - 108 87 - 87 
    5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - - - 48 - 48 30 - 30 
    5.3 แขนงวิชาพลังงาน - - - 38 - 38 15 - 15 
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9 - 9 60 - 60 46 - 46 
7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 78 - 78 303 - 303 323 - 323 
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ 16 - 16 80 - 80 - - - 
   8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ - - - 54 - 54 33 - 33 
   8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 

- - - 14 - 14 3 - 3 

   8.3 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ 

- - - 12 - 12 2 - 2 

9. สาขาวิชาการตกแต่งภายในและการจัด
นิทรรศการ 

14 - 14 77 - 77 70 - 70 

10. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 27 - 27 163 - 163 159 - 159 
11. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี - - - - - - - - - 
  - แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร 

- - - - - - 15 - 15 

  - แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ - - - - - - 15 - 15 
  - แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 

- - - - - - - - - 

12.สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 

      16 - 16 

รวมทั้งสิ้น 306 - 306 1,32
5 

- 1,325 1,156 - 1,156 
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1.3.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษา 
สาขาวิชา 

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

1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
อาคาร 

36 - 36 19 - 19 22 - 22 

2. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

38 - 38 51 - 51 53 - 53 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพ่ืองานสถาปัตยกรรม 

29 - 29 10 - 10 11 - 11 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

37 - 37 43 - 43 52 - 52 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า      
    5.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

32 - 32 27 - 27 32 - 32 

    5.2 แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

16 - 16 19 - 19 23 - 23 

    5.3 แขนงวิชาพลังงาน - - - 23 - 23 17 - 17 
6. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

43 - 43 21 - 21 19 - 19 

7. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย 

38 - 38 44 - 44 48 - 48 

8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์      
   8.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ์ 

13 - 13 8 - 8 13 - 13 

   8.2 แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ 

28 - 28 15 - 15 18 - 18 

   8.3 แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ 

- - - 5 - 5 5 - 5 

9. สาขาวิชาการตกแต่งภายใน
และการจัดนิทรรศการ 

22 - 22 13 - 13 15 - 15 

10. สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

38 - 38 26 - 26 23 - 23 

รวมทั้งสิ้น 370 - 370 344 - 344 351 - 351 
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 1.3.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
การมีงานท า 288 211 273 
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. 161 115 156 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.64 4.64 4.70 

 
1.3.5  ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 43 43 120 120 45 8 

รวมทั้งสิ้น 43 43 120 120 45 8 

 
1.3.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ
2563 

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 1 
รวมทั้งสิ้น 2 2 1 

 

1.3.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ
2563 

ปีงบประมาณ
2564 

ปีงบประมาณ
2565 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 3 
รวมทั้งสิ้น 2 2 3 

 
1.3.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

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

7 8 - 15 7 8 - 15 7 8 - 15 

รวมทั้งสิ้น 7 8 - 15 7 8 - 15 7 8 - 15 
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 สายวิชาการ 
 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2565 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 22 6 59 25 22 6 53 25 22 6 53 

รวมทั้งสิ้น 31 22 6 59 25 22 6 53 25 22 6 53 

 
1.3.9 ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 
องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.82 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมากรายละเอียด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบท่ี คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 
4 

1.2 , 1.3  
(5,4.40) 

1.4 
(5) 

1.1 
(3.63) 

4.51 ระดับดีมาก 

2 
3 

2.1 
(5) 

2.3 
(5) 

2.2 
(5) 

5.00 ระดับดีมาก 

3 
1 

- 3.1 
(5) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

4 
1 

- 4.1 
(5) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

5 
2 

- 5.1 , 5.2 
(5,5) 

- 
5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.80 5.00 4.32 

4.82 ระดับดีมาก ผลการประเมิน ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี 
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1.3.10  ข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
บุคลากรทั้งหมด จ านวน 71 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 53 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 18 คน ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา จ านวน 1,156 คน มีวิสัยทัศน์ที่ว่า หน่วยงานจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จ านวน 4 ท่าน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามรอบปีการศึกษา 2564 ( 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ) สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้บริหาร 
จ านวน 6 คน อาจารย์ จ านวน 3 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 3 คน นักศึกษา จ านวน 3 คน
ศิษย์เก่า จ านวน 1 คน และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 1 คน ตลอดจนตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ 
ผลการตรวจประเมิน พบว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.82 คุณภาพระดับดีมาก 

 
1.3.11   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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บทท่ี 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เป็นไปหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน "คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยก าหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยง
ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงก าหนดนโยบายบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน โดยครอบคลุม   
พันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะต้องมีระบบการด าเนินการตามมาตรฐาน 
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอและต่อเนื่องตาม

สถานการณ์และเวลา 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค าอธิบาย ค่า
เป้าหมาย 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
1 . เ พ่ื อ ให้ ห น่ ว ย ง าน
จัดการกับความเสี่ยงใน
การป้องกันหรือลดความ
เสี่ ย ง ใ ห้ อ ยู่ ร ะ ดั บ ที่
ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระดั บ ค ว าม เสี่ ย ง เที ย บ กั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้ งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อปี 

พิจารณาจากจ านวนประเด็นความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับความ
เสี่ยงหลังการควบคุมเทียบกับประเด็น
ค วาม เสี่ ย งทั้ งห ม ดที่ ก าห น ดขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 
100.00 

2. การควบคุมภายใน 
2 .1  เพ่ื อ ให้ เกิ ด ความ
มั่นใจว่าการด าเนินงาน
จะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่ มี การ
ด าเนินงานตามจุดควบคุมที่
ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนงานที่ด าเนินงานตาม
จุดควบคุมที่ ก าหนดในแผนควบคุม
ภายใน เทียบกับ จ านวนงานทั้งหมดใน
แผนควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 
100.00 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบ คุ ม ภ าย ใน  ค ณ ะ เท ค โน โลยี อุ ต ส าห ก รรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

11 ต.ค. 65 น.ส.ณฐอร พุทธวงค์ 

2 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

11 ต.ค. 65 น.ส.ณฐอร พุทธวงค์ 

3 ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และจัดท าแผน
บริห ารความ เสี่ ย ง และควบคุมภาย ในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ด้านบริหารความเสี่ยง  
   1)วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง 
   2)จัดท า(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   3)เสนอ(ร่าง )แผนฯ และจัดส่งให้กับกองนโยบายและ
แผน  
   ด้านควบคุมภายใน 
   1) ทบทวนงานตามโครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 
   2) ทบทวน/ก าหนดวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการ
ควบคุมให้ครบทุกงานตามโครงสร้างภาระงาน 
   3) น าแผนการควบคุมภายในมาบรรจุในเล่มแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของหน่วยงาน 

11-21 ต.ค. 65 น.ส.ณฐอร พุทธวงค์ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 แก้ไข (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามข้อเสนอแนะของกองนโยบายและ
แผนฯ 

25-28 ต.ค.65 น.ส.ณฐอร พุทธวงค ์

5 เสนอแผนบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบ 

31 ต.ค.65 น.ส.ณฐอร พุทธวงค์ และ 
รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

6 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ระดับหน่วยงาน บน
เว็บไซต์คณะ 

1 พ.ย.65 นายประวิทย์ สุนทรวิภาต 

7 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2566   คณ ะ

ต.ค.65-ก.ย.66 น.ส.ณฐอร พุทธวงค์ และ
เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง 
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

8 จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566   
-รอบ 6 เดือน  

31 มี.ค.66 น.ส.ณฐอร พุทธวงค์ 

- รอบ 12 เดือน 29 ก.ย.66  
9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  

ต.ค.66 น.ส.ณฐอร พุทธวงค์ และ 
รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

10 เผยแพร่รายงานผลการบริห ารความ เสี่ ย ง และ
ข้อเสนอแนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บน
เว็บไซต์คณะ 

ต.ค.66 นายประวิทย์ สุนทรวิภาต 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

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

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหา
และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้ อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่ โครงการไม่ประสบ
ความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

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

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

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้
โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การ
ควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  
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นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

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

5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี  ภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ใน
เชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

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

 
2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย

ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย
จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน 
หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk 
Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก 
คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง
ระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะ
ด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 
 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 
 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยง

น้อย 
 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 
 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 
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ง 

5 10 15 20     ความเสี่ยงสูงมาก 
4 8 12 16     ความเสี่ยงสูง 
3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 
2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 
1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ
อินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถ
ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หนว่ยงาน (1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(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
รศ

ึกษ
าฯ

 

2)
 ว

ิจัย
 ฯ

 

3)
 บ

ริก
าร

วชิ
าก

าร
 

4)
 ท

 านุ
บ า

รงุ
ศิล

ปะ
ฯ 

5)
 บ

ริห
าร

จดั
กา

รแ
ละ

อื่น
ๆ 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คแ
นน

 (L
 x

 I)
 

 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คแ
นน

 (L
 x

 I)
 

 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

1.ด้านกลยุทธ ์                             

         1.1 จ านวน
นักศึกษาที่รายงาน
ตัวเข้าศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนการ
รับที่ก าหนดไว ้

จ านวนผู้สมัครที่
รายงานตัวเข้าศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 85 
ของแผนรับ 

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง 

1 2 2 ความเส่ียง
น้อยมาก 

ลดความเส่ียง 1.จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในการรับสมัครสอบ
คัดเลือกนักศึกษา
ใหม่ รูปแบบ Online 
และ ตามโรงเรียน
ต่างๆ  

พ.ย.-65 คณบดี รอง
คณบดีทุกฝ่าย  

หัวหน้า
สาขาวิชาทุก
หลักสูตร และ

เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ ์

2. ประชุมร่วมกับ
หัวหน้าสาขาวิชาใน
การหากลยุทธ์ให้
นักเรียนและผู้สนใจ
เข้าศึกษาต่อ 

พ.ย.-ธ.ค.65 
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3. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธก์าร
รับสมัครสอบ
คัดเลือกนักศึกษา
ใหม่ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
เว็บไซต์หน่วยงาน 
เพจมหาวิทยาลยั 
เพจหน่วยงาน ผ่าน
Line  Instagram 
และ Twitter เป็น
ต้น 

ธ.ค.65-พ.ค.66 

4. ประชาสัมพันธ ์
ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ Social 
Media  เช่น เพจ
ต่างๆ ที่มีการรับ
สมัคร นักศึกษา 
จัดท า Camp,Open 
House , ออกบธู
ต่างๆ ฯลฯ 

ต.ค.65-พ.ค.66 

5.ประชุมติดตามผล
ทุกรอบเดือน 

ทุกไตรมาส 

2.ด้านการปฏิบตัิงาน 
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        2.1 การน างานวจิัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย 

งานวิจัย นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
มีจ านวนน้อย 

3 4 12 ความ
เส่ียงสูง 

1 3 3 ความเส่ียง
น้อย 

ลดความเส่ียง 1. ประชุมชี้แจง
อาจารย์ที่ท างานวิจัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี  ใน
ปีงบประมาณ ให้น า
งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

พ.ย.-65 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย และ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิจัย 

2. วางแผนผลักดัน
ให้อาจารย์ท างาน
วิจัยรว่มกับ
เครือข่ายฟรือ
ภาคเอกชน เพื่อน า
งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

ธ.ค.65-ก.ย.66 

3. ติดต่อ
ประสานงาน
เครือข่ายชุมชนที่
คณะมีความร่วมมือ
ในการลงพื้นที่ท าการ
วิจัย และน างานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

ม.ค.65-มิ.ย. 
66 

4. ให้อาจารย์น า
งานวิจัยที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
เช่น เผยแพร่ออก 
บูธงานต่างๆ เป็นต้น 

ก.ค.-ก.ย.66 
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5. ประชุมติดตามผล
การด าเนินงานไตร
มาส 

ทุกไตรมาส 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

                  0 ความ
เส่ียงน้อย

มาก 

                

    

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

                  0 ความ
เส่ียงน้อย

มาก 

    0 ความเส่ียง
น้อยมาก 

        

      

      

5. ความเสีย่งการทุจรติ 

                  0 ความ
เส่ียงน้อย

มาก 

    0 ความเส่ียง
น้อยมาก 
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บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การออก
เลขรับ-ส่งเอกสาร  การร่าง/
พิมพ์  ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ครบถ้วน รวมทั้งการจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้าน 
1.ด้านการด าเนินงาน (O) 
2.ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ  (C) 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสารก่อนออกเลขรับ-ส่ง
เอกสารทุกครั้ง 

ต.ค. 65-ก.ย.66 น.ส.พัชรินทร์ 
บุญทศ 

 
2. ร่าง/พิมพ์หนังสือให้ถูกต้องตรงตาม
รูปแบบหนังสือราชการ 
3. จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มแยก
ตามประเภท 

2.งานประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ข่าวสารที่เผยแพร่มี
ความถูกต้องและรวดเร็ว 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

1.ประสานงานข้อมูลปฏิทินการจัดกิจกรรม/
ประชุมจากบุคลากรในหน่วยงาน 

ต.ค. 65-ก.ย.
66 

น.ส.สิราวรรณ 
รุ่งเรืองชัยศรี 

 2. ถ่ายภาพงานต่างๆของคณะและของสาขาวิชา 
3. เขียนข่าวงานต่างๆของคณะและของสาขาวิชา 
4. ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องกับ
แหล่งข่าวในระดับสาขาวิชาและอาจารย์ 
5. เสนอข่าวต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ และ เพจ ช่องทางออนไลน์ ของคณะ  

3. งานการประเมินการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
1.ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการสายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการ 

ต.ค. 65 

น.ส.พัชรินทร์ 
บุญทศ 

 

2.แจ้งบุคลากรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วนในหัวข้อท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 2 รอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ 

มี.ค.66 และ 
ก.ย.66 

3.แจ้งบุคลากรด าเนินการยืนยันตนเองเพ่ือ
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
 

มี.ค.66 และ 
ก.ย.66 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.งานบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่ก าหนด/
ต าแหน่งงานที่
เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน 
ด้านการด าเนินงาน 
(O) 

1. ส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร และ
สรุปเสนอผู้บริหาร  

ต.ค. 65 
 

น.ส.พัชรินทร์ 
บุญทศ 

 2.ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรทุกรอบไตรมาส ต.ค. 65-ก.ย.
66 

3.รายงานผลการพัฒนาบุคลากรในระบบ 

5. งานเบิกจ่าย 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้สามารถเข้าใจ
ได้อย่างถกูต้องและ
ขัดเจนในการเบิกจ่าย
ทั่วไป 
-เพ่ือเป็นวิธีการ
ปฏิบัติงานในการ
เบิกจ่ายทั่วไป 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน.  
1.ด้านการด าเนินงาน 
(0) 
3. ด้านการรายงาน
ทางการเงิน (F) 
 

1. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ต.ค. 65-ก.ย.
66 

น.ส.ขนิษฐา  
พลับแก้ว 2. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิด

ส่งคืนเจ้าของเรื่องเพ่ือแก้ไขเอกสาร 
3. แยกประเภทการเบิกจ่ายว่าอยู่หมวดรายจ่ายอะไร 
4. จัดรวมเอกสารเข้าฎีกาตามหมวดรายจ่าย 
5. เสนอฏีกาการเบิกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯประจ า
คณะ ตัดยอดในระบบExcel เพ่ือควบคุมยอดในแผน
งบประมาณประจ าปี 
6. ท าการคีย์เบิกจ่ายเงินตามประเภทรายจ่ายในระบบ 
ERP ตามแผนงานงบประมาณ 
7. พิมพ์ใบเบิกจ่ายฏีกาเสนอผู้เบิกเงินเซ็นเอกสาร 
8. น าฏีกาเสนอผู้บริหารเซ็นอนุมัติการเบิกจ่ายตามสาย
งาน 
9. ลงทะเบียนควบคุมการส่งเอกสารประจ าวันที่น าส่ง
กองคลังงานการเงิน ซึ่งต้องระบุรายละเอียด เลขท่ีฏีกา
เอกสาร (US) ชื่อเรื่องเบิกและจ านวนเงิน 
10. ส าเนาฏีกา/แสกนฏีกา ที่อนุมัติก่อนส่งการเงิน 
11. น าส่งฏีกาเบิกจ่ายเงินไปยังกองคลัง งานการเงิน
เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
12. ติดตามการเบิกจ่ายเงินที่กองคลัง 
13. แจ้งผู้เบิกไปรับเงินที่กองคลัง 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. งานบริหารพัสดุ 
วัตถุประสงค์ ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน 
2. ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ (C) 

งานการควบคุมพัสดุ ต.ค. 65-ก.ย.66 น.ส.ปทุมวดี นิน า 
1. เบิกวัสดุโดยใช้วิธี FIFO 
2. ตัดจ่ายตามทะเบียนคุมวัสดุ 
3. เช็คยอดวัสดุคงเหลือประจ าเดือน / ลงนาม 

งานการจ าหน่ายพัสดุ ต.ค. 65-ก.ย.66 นายรชต ศรีสกุล 
1. ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี 
2. รายงานวัสดุประจ าปีต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 
3. รวบรวมต้นเรื่องการจ าหน่ายพัสดุทั้งหมด
เข้าแฟ้ม 
งานการจัดหาพัสดุ-จัดจ้างผ่านระบบ ERP ต.ค. 65-ก.ย.66 น.ส.ปทุมวดี นิน า/ 

 นายรชต ศรีสกุล 1.  แจ้งผู้ประกอบการจัดท าใบเสนอราคา 
(ประสานงานผู้ประกอบการเพ่ือจะขอใบเสนอ
ราคา) 
2. กรอกรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง 
3. บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขอ
อนุญาตซื้อ / จ้าง /ลงนาม 
4. พิมพ์ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามรูปแบบของ
กรมบัญชีกลาง กรณีเกิน 10,000.- 
5. ประสานงานผู้ประกอบการส่งของ 
6. บันทึกเข้าระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/
กรรมการตรวจรับลงนาม 
7. บันทึกเข้าระบบ ERP (US) ใบเบิกจ่าย / 
ลงนาม 
8. ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา 
9.บันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
7. การจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดท าแผนรับ
นักศึกษามีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัยและทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน 1. ด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

1. ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรุปหารือรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี หรือน าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

เดือน มิ.ย.-ก.ย.ทุกปี
การศึกษา 

น.ส.บัญนษร สันฐาน 

2. แก้ไขแผนรับนักศึกษาประจ าปีตาม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

8. การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดท าแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตร
และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้าน 1. ด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

1. จัดท าร่างแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เดือน ม.ค.-มี.ค. ของ
ทุกปีการศึกษา 

น.ส.บัญนษร สันฐาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องตามรายวิชาที่ปรากฏ
ตามหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. การพัฒนา-ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การพัฒนา-ปรับปรุง
หลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 
5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้ง
หลักสูตรสามารถด าเนินไปได้ด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1. ด้านการด าเนินงาน (O) 
2.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ (C) 

1. จัดท าโครงงาน /ค าสั่ง การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลังสูตร(พิมพ์โครงการเสนอขอ
อนุมัติโครงการจากคณบดี,พิมพ์ค าสั่งแต่งตั้ง
ฯ ลงนามคณบดีส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

เดือน ม.ค.-ก.ค. 
ของปีที่มีการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

น.ส.บัญนษร 
สันฐาน 

2. จัดประชุม เพื่อชี้แจงท าโครงสร้าง
หลักสูตรและรายละเอียดหลักของหลักสูตร 
3. การเตรียมเล่มหลักสูตร ตรวจสอบ
รายละเอียดของหลักสูตรและปรับแก้ 
4. เอกสารประกอบการประชุม ท าหนังสือ
เชิญ เตรียมสถานที่จัดประชุม รวมถึง
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ส่งไปตรวจสอบกับฝ่ายหลักสูตร กอง
บริการฯ ประสานกับสาขาวิชาในการแก้ไข
(ส่งไปตรวจสอบและติดตามผลกับฝ่าย
หลักสูตรกองบริการฯ ,ประสานกับสาขาวิชา
และเจ้าหน้าที่คณะแก้ไขตามข้อที่ผิดตามกอง
บริการฯ เพ่ือให้ผ่านก่อนเข้าสภาวิชาการ) 
6. ท าบันทึกเสนอเข้าสภาวิชาการ จัดเตรียม
เล่มหลักสูตร เข้าท่ีประชุม 
7. ถ้าผ่าน น าสรุปมติประชุม พร้อมหลักสูตร
ที่แก้ไขส่งกองบริการเพ่ือตรวจสอบ 
8. ท าบันทึกเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย 
จัดเตรียมเล่มหลักสูตร เข้าที่ประชุม 
9. ถ้าผ่าน น าสรุปมติประชุม พร้อมหลักสูตร
ที่แก้ไขส่งกองบริการเพ่ือตรวจสอบ 
10.กรอกแบบกรอกแบบพิจารณารายละเอียด
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (กรอกแบบ
พิจารณารายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
,ตรวจสอบและแก้ไขกรอกแบบพิจารณา
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิตามกองบริการฯ) 
11. เตรียมเอกสารหลักสูตรทั้งหมด ส่งกอง
บริการน าส่ง สกอ.ต่อไป (น าเล่มหลักสูตร    
ซีลอกซ์เข้าเล่ม ตามจ านวนที่แจ้ง,Save 
ข้อมูลใส่แผ่น CD และท าบันทึกข้อความส่ง
กองบริการให้น าหลักสูตรส่ง สกอ. พร้อม
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารทั้งหมด) 
10. การจัดท าตารางสอน+สอนต่างคณะ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดท าตารางสอน+สอน
ต่างคณะเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงกับแผนการเรียนและ
โครงสร้างหลักสูตร และทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  
1. ด้านการด าเนินงาน (O) 

1. ตรวจสอบและจัดพิมพ์ พร้อมสรุปรายวิชา
จากแผนการเรียนเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

เดือน ก.พ.-เม.ย. 
และ เดือน ก.ย.-

พ.ย. 

น.ส.บัญนษร 
สันฐาน 

2. ท าบันทึกส่งรายวิชาตามข้อ 1ให้กับ
หัวหน้าสาขาจัดตารางสอน+ กรณีสอนต่าง
คณะให้ท าบันทึกขอผู้สอนต่างคณะ 
3. จัดท าตารางเรียน ตารางห้อง ตาราง
ผู้สอน (ไม่เกิน 100 กลุ่มเรียน) 
4. บันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียน +คีย์ข้อมูล
รายวิชาต่างคณะในระบบ 
5. ตรวจสอบตารางสอนให้ตรงกับแผนการ
เรียน 

11. งานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี-งบประมาณแผ่นดิน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีงบประมาณใช้ในการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่
เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน
การด าเนินงาน (O) 
 

1. จัดเตรียม ทบทวนท าฐานข้อมูลรายการ
งบลงทุนของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา 

ต.ค. 65-ก.ย.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.อุบลรัตน์ รุ
ยันต์ 

2. จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน 
มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามส านัก
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
3. จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน 
มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามส านัก
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ด าเนินการประชุมการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) 

5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะ
เพ่ือขอรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ(งบ
ลงทุน) 
6. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน(งบลงทุน) 
7. บันทึกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณ (งบ
ลงทุน) ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERPและ
ตรวจสอบรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ 
(งบลงทุน) ในระบบ ERP 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

12. งานการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี-งบประมาณนอกงบประมาณรายได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก าหนดขอบเขต
งานและความรับผิดชอบ
ให้ถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ทราบถึงขอบเขตงานและ
ความรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
เงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มิถุนายน 
2565 

- 
สิงหาคม 
2565 

น.ส.อุบลรัตน์ รุยันต ์

2. สรุปรายการงบลงทุนที่จะด าเนินการจัดซื้อ 
3. จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบลงทุน 
มาตรฐานครุภัณฑ์ตามส านักงบประมาณ และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณ 
(เงินรายได้) เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี 
5. บันทึกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณตามข้ันตอน
ผ่านระบบ ERP 
6. บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบ ERP และตรวจสอบรายละเอียดค าขอตั้ง
งบประมาณในระบบ ERP 

13. งานการรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทาง
องค์กรที่ชัดเจนและ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้ 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

1. เตรียมเอกสาร/ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย
ประจ าเดือน/ 
ไตรมาส/ปี 

ทุกเดือน น.ส.อุบลรัตน์ รุยันต ์

2. ประสานขอข้อมูลการเบิกจ่าย ตัวชีว้ัด จากฝ่าย
การเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. บันทึกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ตัวชี้วัดลงในระบบ ERP 
4. บันทึกข้อมูลงบลงทุน ในระบบ EXCEL ตาม
แบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนก าหนด 
5. จัดท าบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ผ่าน
ระบบ E-office 
6. จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอส่งกองนโยบายและ
แผน ผ่านระบบ  
E-office 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

14. งานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้หน่วยงานมีทิศทาง
องค์กรที่ชัดเจนและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 

ก.ค.66-ก.ย.66 น.ส.อุบลรัตน์ รุ
ยันต์ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 
3. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
4. จัดท าและส่งแบบส ารวจความคิดเห็นต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
5. วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นต่อพันธกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ของ
หน่วยงาน 
6. จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
7. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ (เฉพาะแผ่น A3) 
พร้อมส่งกองนโยบายและแผน 
8. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร 
9. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการอ านวยการ 

15. งานการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน   

วัตถุประสงค์ เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

1. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 
6 เดือนและกรอกผลการด าเนินงานลงระบบ 
E-monitoring พร้อมแนบหลักฐานแต่ละ
ตัวชี้วัด 

 มี.ค.66 น.ส.ณฐอร 
พุทธวงค์ 

2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 
12 เดือน และกรอกผลการด าเนินงานลง
ระบบ E-monitoring พร้อมแนบหลักฐาน
แต่ละตัวชี้วัด  

ก.ย. 66 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

16.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

1.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ ต.ค.65 น.ส.ณฐอร พุทธ
วงค ์2.ติดตามความก้าวหน้ าการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร-ระดับคณะ 
ธ.ค.65/มี.ค.66 

3.จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ม.ค-ก.ค.66 
4.รับตรวจการประเมินประจ าปี  ระดับ
สาขาวิชาและระดับคณะ 

มิ.ย.-ส.ค.66 

5.รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 

ส.ค.66 

6.บันทึกขอ้มูลลงระบบ CHE QA online ส.ค.66 

17.งานบริการวิชาการแก่สังคม  
วัตถุประสงค์ เพ่ือมีคณะกรรมการ
บริการวิชาการในการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

1. จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม ธ.ค.65-ก.ย.66 น.ส.ดวงเนตร 
สาระสมบัติ 2. ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริการ

วิชาการแก่สังคมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

มี.ค.-ก.ย.66 

3. รายงานผลการด าเนินงานฯไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ก.ย.66 

18. การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สามารถเข้าใจขั้นตอน
การจัดโครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 
2. เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานใน
การจัดโครงการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/บันทึกข้อความ 
ท าเรื่องเสนอขอการขออนุมัติโครงการ 

ต.ค. 65– ก.ย. 
66 

น.ส.ณธกมล ลูก
ค า 

2. ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/บันทึกข้อความ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการ
ยืมเงิน/ค าสั่ง/หนังสือเชิญวิทยากร 
3. จัดเตรียมความพร้อมโครงการก่อนวันที่
ด าเนินกิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/
อาหาร/อาหารว่าง/อ่ืนๆ) 
4. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ 
5. บันทึกข้อมูลแบบประเมินโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ 
6. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

19. งานศิลปวัฒนธรรม / การจัดโครงการตามแผนท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการ
จัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
2. เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการ
จัดโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน
การด าเนินงาน (O) 

1. รา่งและจัดพิมพ์โครงการ/บันทึก
ข้อความ ท าเรื่องเสนอขอการขออนุมัติ
โครงการ 

ต.ค. 65-ก.ย.66 น.ส.ณธกมล 
ลูกค า 

2. จัดพิมพ์เอกสาร/บันทึกข้อความต่างๆที่
เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการยืมเงิน/
ค าสั่ง 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงานกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
4. จัดเตรียมความพร้อมโครงการก่อนวันที่
ด าเนินกิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/
อาหาร/อาหารว่าง/อ่ืนๆ) 
5. ประสานและดูแลความเรียบร้อยระหว่าง
ด าเนินกิจกรรม 
6. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ 
7. บันทึกข้อมูลแบบประเมินโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ 
8. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม 

20. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน สอดคล้อง
กั บ ร ะ เบี ย บ ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
ตาม พ.ร.บ .วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ต.ค. 65-ก.ย.66 น.ส.ณฐอร 
พุทธวงค์ 

2. วิเคราะห์ระบุปัจจัยเสี่ยง 
3. วิเคราะห์กิจกรรมควบคุมภายใน 
4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
5. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผน
ควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ 
6.เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ ยงและ
ควบคุมภายในบนเว็บไซต์คณะ 
7.ท ารายงานผลการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 6 เดือน และ 
12 เดือน  



 

48 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

21. งานการจัดการความรู้ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการ
ค ว า ม รู้ ด า เนิ น ก า ร บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการ
ความรู้ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

ต.ค. 65-ก.ย.66 น.ส.ณฐอร 
พุทธวงค์ 

2.จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
3.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุกไตร
มาส 
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ภาคผนวก 1 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 2 
แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเส่ียง (FM-RM-01)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2566 

หน่วยงาน (1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสีย่ง 

 (3) ความเสี่ยง 
(4) ปัจจัย/สาเหตขุอง

ความเสี่ยง  

(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)  (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)  (7) ประเมินก่อนควบคุม  

หน่วยงาน 
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1.ด้านกลยุทธ ์                           
         1.1 จ านวนนักศึกษาที่

รายงานตัวเข้าศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนการรับที่
ก าหนดไว ้

1. จ านวนรับนกัศึกษาใน
บางคณะ/สาขายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
2. แนวโน้มจ านวนประชากร
วัยอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยลดลง ท าให้อัตราการ
เกิดลดลง อัตราประชากรใน
วัยเรียนลดลง และมีอัตรา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
3.หลักสูตรยังไม่ต้องตาม
ความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน 
4. การประชาสัมพันธ์อาจจะ
ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ท าให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบ
มีผลต่อการตัดสินใจ 
5. นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจาก

จ านวนนกัศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผน
รับ มากกว่ารอ้ย
ละ 20 

สูงมาก 5 รายได ้
(ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
มากกว่าร้อยละ 20 

สูงมาก 5 3 4 12 ความ
เส่ียง
สูง 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 

จ านวนนกัศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผน
รับ ร้อยละ 16 - 
20 

สูง 4 รายได้ 
(ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ร้อย
ละ 16 - 20 

สูง 4 

จ านวนนกัศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผน
รับ ร้อยละ 11 - 
15 

ปาน
กลาง 

3 รายได้ 
(ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ร้อย
ละ 11 - 15 

ปานกลาง 3 
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ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันที่มีชื่อเสียงกวา่ 
6.สถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมี
การแข่งขันกันมากขึ้น 

จ านวนนกัศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผน
รับ ร้อยละ 6 - 10 

น้อย 2 รายได้ 
(ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ร้อย
ละ 6 - 10 

น้อย 2 

จ านวนนกัศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผน
รับ ต่ ากว่าร้อยละ 
6 หรือเป็นไปตาม
แผนรับ 

น้อยมาก 1 รายได้ 
(ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ต่ า
กว่าร้อยละ 6 

น้อยมาก 1 

     1.2 ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

1. นโยบายของผู้บริหาร มี
การเปลี่ยนแปลง 
2. งบประมาณมีการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินงานได้ 
3 .เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรค
ระบาด  ชุมนุมประท้วง 
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่
สามารถปฏบิัติงานได้ 

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายใน
เดือนที่ 12  

สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 
21 ขึ้นไป 

สูงมาก 5 1 2 2 ความ
เส่ียง
น้อย
มาก 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายใน
เดือนที่  9 - 11  

สูง 4 ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 
16-20 

สูง 4 

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายใน
เดือนที่ 6 - 8  

ปาน
กลาง 

3 ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 
11-15 

ปานกลาง 3 

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายใน
เดือนที่  3 - 5  

น้อย 2 ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 6-
10 

น้อย 2 

ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายใน
เดือนที่  1 - 2 
หรือไม่เกิดขึ้นเลย 

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 5 
ลงมา 

น้อยมาก 1 
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2.ด้านการปฏิบตัิงาน 
    

        2.1 การน างานวจิัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
มีน้อย 

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการ
วิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจยักับเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ 
อุตสาหกรรมหรือ
ภาคเอกชนยังมีน้อย 
3. การให้ความส าคัญและ
ประสิทธิภาพการท างานวจิัย
และพัฒนานวัตกรรมของ
อาจารย์ยังมีน้อย 

การน างานวจิัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย ทุก
เดือน 

สูงมาก 5 ไม่มีงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

สูงมาก 5 3 4 12 ความ
เส่ียง
สูง 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 

การน างานวจิัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย 
จ านวน 9 เดือน 

สูง 4 มีงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 8 
เร่ือง 

สูง 4   

การน างานวจิัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย 
จ านวน 6 เดือน 

ปาน
กลาง 

3 มีงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
10 เร่ือง 

ปานกลาง 3   

การน างานวจิัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย 
จ านวน 3 เดือน 

น้อย 2 มีงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ มากกวา่
หรือเท่ากับ 12 เร่ือง 

น้อย 2   

การน างานวจิัย 
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์มีน้อย 
ภายใน 1 เดือน  

น้อยมาก 1 มีงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ มากกวา่
หรือเท่ากับ 15 เร่ือง 

น้อยมาก 1   
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        2.2 การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนด 

1. นักศึกษาไม่สามารถ
รวมตัวเพื่อด าเนินการจัด
กิจกรรมได้เนื่องจาก
สถานการณ์ด้านการ
แพร่กระจายของโรคระบาด 
2. รูปแบบของกิจกรรมบาง
กิจกรรม มีขอ้จ ากัดในการใช้
พื้นที่ จ านวนคนเข้าร่วม 
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
และการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  
3. การด าเนินการจัด
กิจกรรมไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ เกิความ
ล่าช้า มีการปรับเปลี่ยนหรอื
ขยายเวลาในการด าเนินงาน  

การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน 
ในเดือนที่  12 

สูงมาก 5 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน มากกว่า
ร้อยละ 5 ขึ้นไป 

สูงมาก 5 3 3 9 ความ
เส่ียง
ปาน
กลาง 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 

การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน 
ในเดือนที่  9 - 11  

สูง 4 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน ร้อยละ 5 

สูง 4 

การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน 
ในเดือนที่  6 - 8  

ปาน
กลาง 

3 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน ร้อยละ 3 

ปานกลาง 3 

การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน 
ในเดือนที่ 3 - 5  

น้อย 2 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน ร้อยละ 2 

น้อย 2 

การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน 
ในเดือนที่ 1 - 2 
หรือไม่เกิดขึ้นเลย 

น้อยมาก 1 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผน ร้อยละ 1 

น้อยมาก 1 

        2.3 โรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ (Emerging 
infection Diseases) 
หมายถึง โรคติดเชื้อชนิด
ใหม่ๆ ที่มีการประกาศ
จากรัฐบาลและ

1. เกิดเชื้อโรคใหม่ๆ ที่ยังไม่
มีวิธีการรักษา 
2. การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคระบาด 
โรคอุบัติใหม่ 

มีรายงานผู้ติดเช้ือ
ที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 วัน 
หลังพบผู้ติดเชื้อ
คนแรก 

สูงมาก 5 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
มากกว่า 5 คน ขึ้น
ไป 

สูงมาก 5 1 2 2 ความ
เส่ียง
น้อย
มาก 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 
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กระทรวงสาธารณสุข 
เช่น โควิด -19 ฝีดาษสิง 
เป็นต้น 

มีรายงานผู้ติดเช้ือ
ที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษา ใน
ระยะเวลา 2 วัน 
หลังพบผู้ติดเชื้อ
คนแรก 

สูง 4 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
จ านวน 4 คน 

สูง 4 

มีรายงานผู้ติดเช้ือ
ที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษา ใน
ระยะเวลา 3 วัน 
หลังพบผู้ติดเชื้อ
คนแรก 

ปาน
กลาง 

3 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
จ านวน 3 คน 

ปานกลาง 3 

มีรายงานผู้ติดเช้ือ
ที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษา ใน
ระยะเวลา 4 วัน 
หลังพบผู้ติดเชื้อ
คนแรก 

น้อย 2 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
จ านวน 2 คน 

น้อย 2 

มีรายงานผู้ติดเช้ือ
ที่เป็นบุคลากร/
นักศึกษา ใน
ระยะเวลา 5 วัน 
หลังพบผู้ติดเชื้อ
คนแรก 

น้อยมาก 1 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
จ านวน 1 คน 

น้อยมาก 1 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)                     
         3.1 ไฟฟ้าดับ  1. การเกิดภยัธรรมชาติ อาจ

เกิดจากฝนตก พายุคะนอง 
ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออปุกรณ์
ไฟฟ้า 
2. การเกิดจากสัตว์ เช่น งู 

ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น
มากกว่า 3 ครั้ง/ปี 

สูงมาก 5 ระบบ IT มีปัญหา
และเกิดความ
เสียหายจนท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก
นานเกินกวา่ 1 วัน 

สูงมาก 5 1 2 2 ความ
เส่ียง
น้อย
มาก 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 
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หรือกระรอก วิ่งชนฟิวส์หรือ
หม้อแปลงท าให้เกิดไฟฟา้
ลัดวงจร 
3. การเกิดจากระบบไฟฟา้
ขัดข้องจากการไฟฟ้า 

ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 3 
ครั้ง/ปี 

สูง 4 ระบบ IT มีปัญหา
และเกิดความ
เสียหายจนท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก
นาน 1 วัน 

สูง 4 

ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 2 
ครั้ง/ปี 

ปาน
กลาง 

3 
ระบบ IT มีปัญหา
และเกิดความ
เสียหายจนท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก
มากกว่า 4 ชั่วโมงแต่
ไม่เกิน 1 วัน 

ปานกลาง 3 

ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 1 
ครั้ง/ปี 

น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหา
และเกิดความ
เสียหายจนท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก 
1 - 4 ชั่วโมง 

น้อย 2 

ไม่มีเหตุการณ์
ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น
เลย 

น้อยมาก 1 
ไม่เกิดความเสียหาย
ใดๆ 

น้อยมาก 1 

         3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย อาคารต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมกีารใช้งานมา
เป็นระยะเวลานาน อาจเกิด
การช ารุดจากระบบไฟฟา้ 

การเกิดเหตุ
อัคคีภัย 4 ครั้ง / 
ป ี

สูงมาก 5 มีการบาดเจ็บ มี
ความเสียหายเกิดขึ้น
มากกว่า 500,000 
บาท 

สูงมาก 5 1 2 2 ความ
เส่ียง
น้อย
มาก 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 
การเกิดเหตุ
อัคคีภัย 3 ครั้ง / 
ป ี

สูง 4 มีการบาดเจ็บ มี
ความเสียหายเกิดขึ้น 
100,001-500,000 
บาท 

สูง 4 

การเกิดเหตุ
อัคคีภัย 2 ครั้ง / 
ป ี

ปาน
กลาง 

3 มีการบาดเจ็บ มี
ความเสียหายเกิดขึ้น 
50,001-100,000 
บาท 

ปานกลาง 3 
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การเกิดเหตุ
อัคคีภัย 1 ครั้ง / 
ป ี

น้อย 2 ไม่มีการบาดเจ็บ มี
ความเสียหายเกิดขึ้น 
10,001-50,000 
บาท 

น้อย 2 

ไม่เกิดขึ้นเลย น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจ็บ มี
มูลค่าความเสียหาย
เกิดขึ้น 10,000 บาท 

น้อยมาก 1 

         3.3 ภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการ
ป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การพบขอ้ผิดพลาดของ
โปรแกรมที่ใช้งานท าให้เกิด
ภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเกิดขึ้น
มากกว่า 3 ครั้งต่อ
ป ี

สูงมาก 5 ระบบ IT ที่ส าคัญ
เกิดความเสียหาย 
และท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก
นานเกินกวา่ 1 วัน 

สูงมาก 5 2 2 4 ความ
เส่ียง
น้อย 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 

ภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเกิดขึ้น 
3 ครั้งต่อปี 

สูง 4 ระบบ IT ที่ส าคัญ
เกิดความเสียหาย 
และท าให้การ
ด าเนินงานหยุดชะงัก
นาน 1 วัน 

สูง 4 

ภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเกิดขึ้น 
2 ครั้งต่อปี 

ปาน
กลาง 

3 ระบบ IT มีปัญหา
และมีความสูญเสีย
บางส่วน และท าให้
การด าเนินงานหยุด 
ชะงักมากกว่า 4 
ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 
วัน 

ปานกลาง 3 

ภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเกิดขึ้น 
1 ครั้งต่อปี 

น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหา
และมีความสูญเสีย
ไม่มาก และท าให้
การด าเนินงาน
หยุดชะงัก 1 - 4 
ชั่วโมง 

น้อย 2 
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ไม่มีโอกาสเกิดภยั
คุกคามทางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหา
และเกิดความสูญเสีย
เล็กน้อย 

น้อยมาก 1 

        3.4 การเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินไม่
เป็นไปตามแผน 

1. การจัดซ้ือจัดจา้งงบลงทุน
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. การจัดโครงการไม่เป็นไป
ตามที่วางแผน ท าให้การ
เบิกจ่ายลา่ช้าดว้ย 

มีโอกาสเกิดขึ้นที่
การเบิกจา่ยไม่
เป็นไปตามแผน
ทุกไตรมาส 

สูงมาก 5 คณะมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ
รัฐบาล ร้อยละ 4 

สูงมาก 5 1 2 2 ความ
เส่ียง
น้อย
มาก 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 

มีโอกาสเกิดขึ้นที่
การเบิกจา่ยไม่
เป็นไปตามแผน
จ านวน 3 ครั้ง 

สูง 4 คณะมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ
รัฐบาล ร้อยละ 3 

สูง 4 

มีโอกาสเกิดขึ้นที่
การเบิกจา่ยไม่
เป็นไปตามแผน
จ านวน 2 ครั้ง 

ปาน
กลาง 

3 คณะมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ
รัฐบาล ร้อยละ 2 

ปานกลาง 3 

มีโอกาสเกิดขึ้นที่
การเบิกจา่ยไม่
เป็นไปตามแผน
จ านวน 1 ครั้ง 

น้อย 2 คณะมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ
รัฐบาล ร้อยละ 1 

น้อย 2 

มีโอกาสเกิดขึ้นที่
การเบิกจา่ยไม่
เป็นไปตามแผน 
ไม่มีเลย 

น้อยมาก 1 คณะมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินเป็นไปตาม
เกณฑ์ของรัฐบาล 

น้อยมาก 1 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                       
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        P 4.1 การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของหน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 

กฎระเบียบรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
- การด าเนินงานและการ
แจ้งก าหนดการต่างๆ ของ 
สป.อว มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ ท า
ให้นโยบายการบริหารของ
รัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่สามารถ
แข่งขันระดับนานาชาติได้ 

การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นในเดือนที่ 
1 

สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าใน
การส่งมอบงาน
ให้กับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 

สูงมาก 5 2 3 6 ความ
เส่ียง
ปาน
กลาง 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 

การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นในเดือนที่ 
3  

สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 

สูง 4 

การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นในเดือนที่ 
6  

ปาน
กลาง 

3 เกิดความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงาน
ระหว่างหนว่ยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั 

ปานกลาง 3 
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การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นในเดือนที่ 
9 

น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงาน
ภายในหนว่ยงาน 

น้อย 2 

การเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงาน
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย
เกิดขึ้นในเดือนที่ 
12 

น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อ
การปฏิบัติงาน
ภายในส่วนงาน 

น้อยมาก 1 

5. ความเสีย่งการทุจรติ   
        P 5.1 การรับสินบนจาก

ผูป้ระกอบการเพื่อให้
ตรวจผ่านมาตรฐานงาน 

1. กระบวนการปฏบิัติงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการใช้เงินและมี
ช่องทางที่จะท าประโยชน์
ให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง 
2. กระบวนการปฏบิัติงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีโอกาสใช้
อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ
เอื้อประโยชนห์รือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้องการกีด
กันการสร้างอุปสรรค 

จ านวนเร่ืองที่
เกิดขึ้น 5 เร่ืองขึ้น
ไป 

สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. 
ด าเนินคดี หรือมูลค่า
ความเสียหายเกิน
กว่า 500,000 บาท
ขึ้นไป 

สูงมาก 5 1 2 2 ความ
เส่ียง
น้อย
มาก 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกร

รม 

จ านวนเร่ืองที่
เกิดขึ้น 4 เร่ือง 

สูง 4 ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินชี้มูล
ความผิด หรือมูลค่า
ความเสียหาย 
100,001 – 
500,000 บาท 

สูง 4 
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3. กระบวนการปฏบิัติงานที่
มีช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งซ่ึงส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

จ านวนเร่ืองที่
เกิดขึ้น 3 เร่ือง 

ปาน
กลาง 

3 มูลค่าความเสียหาย 
50,001 – 100,000 
บาท 

ปานกลาง 3 

จ านวนเร่ืองที่
เกิดขึ้น 2 เร่ือง 

น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 
3,001 - 50,000 
บาท 

น้อย 2 

จ านวนเร่ืองที่
เกิดขึ้น 1 เร่ือง 
หรือไม่เกิดขึ้น 

น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหาย
ไม่เกิน 3,000 บาท 

น้อยมาก 1 

 

 
 

 

 


