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ค ำน ำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. วินัยฯ 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ท าแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
บทที่ 4 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังว่าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี   ธาราสวัสดิพิ์พัฒน์ 
       กันยายน  2564 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 
ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
เกณฑ์ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินมีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  
ครบทุกพันธกิจ และมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับรู้ เพ่ือจะได้น า ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือยอมรับได้ในทุกความเสี่ยง รวมทั้งเกณฑ์การ
ประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ระบุให้ส่วนราชการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

จากระเบียบและเกณฑ์ดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นไปตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบ
ผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และเพ่ือให้เกิ ดการรับรู้ 
ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด 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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหาร
จัดการความเสี่ยง จ านวน 1 ความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือความเสี่ยงเรื่อง จ านวนนักศึกษา
ที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ จากการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด 14 ความเสี่ยง จ าแนกตาม
ประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน 4 ความเสี่ยง ได้แก่
1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 



 

  
   

1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ 
1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการด าเนินงาน 
 

2. ด้านการปฏิบัติงานจ านวน 2  ความเสี่ยง ได้แก ่
2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

  2.2 โรคระบาด 
 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  
จ านวน 3 ความเสี่ยง ได้แก่  
 3.1 ไฟฟ้าดับ  
 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย   
 3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

 
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่   

4 .1  การเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย  ระเบี ยบ  ข้อบั งคับ  ของหน่ วยงานภายนอกมี ผล 
ต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 
5. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ความเสี่ยง ได้แก่  

       5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 5.1.1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 5.1.2 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐานงานการควบคุม
ภายใน 

 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
    5.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม 
 5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
    5.3.1 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน ดังนี้  

 
 
 
 

 



 

 

งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรมกำร

ควบคุม 
 1 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

เพ่ือให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
ตรงตามต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

8 

2 งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่
ชุมชน 

เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้เป็นที่รู้จักของสังคม 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

6 

3 งานพัฒนานักวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี
ความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัย 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

4 

4 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

4 

5 งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเห็น
ความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

9 

6 งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำมกฏหมำย
และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

9 

7 งานรับนักศึกษา เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้ 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

5 

8 งานจัดท าแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร 

เพ่ือให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำมกฏหมำย
และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   
 

4 



 

  
   

งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรมกำร

ควบคุม 
9  งานจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

8 

10  งานพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

9 

11 งานจัดหาพัสดุ-จัดซื้อจัด
จ้าง 

(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบและตรงความต้องการ 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรปฏิบัติตำมกฏหมำย
และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C )   
 

4 

12 งานควบคุมพัสดุ เพ่ือควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

8 

13 งานจ าหน่ายพัสดุ เพ่ือจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

11 

14 งานเบิกจ่าย เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ
เบิกจ่าย     
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
วัตถุประสงค์ด้ำน  
-กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 
-กำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 
 

6 

15 งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข่าวสารที่เผยแพร่ 
มีความถูกต้องและรวดเร็ว 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

6 

16 งานธุรการและสารบรรณ เพ่ือให้การปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และเป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน

4 
 



 

 

งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรมกำร

ควบคุม 
สารบรรณ รวมถึงสามารถค้นหาได้สะดวก
รวดเร็ว 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

17 งานจัดประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเรื่อง
การจัดประชุม 
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย
และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 
 

3 

18 งานสรรหาบุคลากร เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบ
ที่ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้ 
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย
และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 
 

5 

19 งานพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตาม
สมรรถนะที่ก าหนด/ต าแหน่งงานที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 

4 

20 งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย
และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 

4 

21 งานจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตอนที่ 1 การจัดท าแผนการใช้จ่าย ข้อ 3 ให้ 
หน่วยงานจัดท า แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์ กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามนโยบาย
ของหน่วยงานที่ก า หนดและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 
 

4 
 



 

  
   

งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรมกำร

ควบคุม 
22 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 

7 
 

23 งานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
ด าเนินงาน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตอนที่ 4 การก ากับ และติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
ข้อ 17 ให้หน่วยงานบันทึก วางแผนและ
ติดตามงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(SNAEDT08) ก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ระบุกิจกรรมหรือโครงการย่อย และประมวล 
ข้อ 19 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผล ให้ กองนโยบายและแผนจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นราย
เดือนทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(ERP: Enterprise Resource Planning) เพ่ือ
วิเคราะห์ และประเมินผล และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตร
มาส 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 
 
 
 

4 

24 งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หน่วยงานจัดการศึกษา 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย
และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( C ) 
 

 
 

26 

25 งานติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ

10 



งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรมกำร

ควบคุม 
ราชการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 

26 การยืม-คืนอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานยืม-คืน อุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ ณ จุดบริการ (One Stop 
Service) มีประสิทธิภาพมากขึ้นและอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O)  

4 

27 งานให้บริการห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ 
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O) 

4 

28 งานให้บริการห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการ งานให้บริการห้อง ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  
วัตถุประสงค์ด้ำน กำรด ำเนนิงำน (O)  

6 

29 งานสาธารณูปโภค (น้ า -  
ไฟฟ้า) 

เพ่ือให้การด าเนินงาน งานอาคารและสถานที่ 
ด้านระบบสาธารณูปโภค (น้ าและไฟฟ้า) มี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาและผลกระทบต่อ
ผู้ใช้งาน 
วัตถุประสงค์ ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2 



สารบัญ 
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 2 
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5 
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1 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5 ) พ .ศ .2545 มาตรา 3/1 บัญ ญั ติ ว่ า 

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็ น
อย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดว่าเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการ
ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ . 2561 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. วินัยฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ    คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1 (ข้อ 3) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค าถาม EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การ
ก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงาน 



1.2 ข้อมูลพื้นฐำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
1.2.1.1 โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
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โครงสร้ำงองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 1.2 โครงสร้ำงองค์กร 
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1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

ภาพท่ี 1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

4 



5 

1.2.3  วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ

คุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 
        “ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เน้นองค์ความรู้สู่งานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ 
1.2.5 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน

5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี

1.2.6 เสำหลัก (Pillar) 
“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม” 

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 
1. การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน

2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม

3. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
นิยำมค ำส ำคัญของอัตลักษณ์ 

         เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในการใช้อุปกรณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ หรือมีการพัฒนาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา การเรียนการ
สอน การท างาน การอบรม  การสัมมนา การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงพฤติกรรมหรือความรู้เท่า
ทันในการใช้อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในทุกๆ
ด้าน 
         เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและ
สังคม 

    มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 



 
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล (Focus on 
royal traditions,knowledge cultivation,ethical enhancement,as an international learning 
organization)  
          นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็นวัง
สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.2.10 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
1. การบริการด้วยความเอาใจใส่ 

2. สร้างสรรค์ด้วยผลงาน 

3. พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

6. สร้างคุณลักษณะที่เป็นเลิศ 

7. สร้างสมรรถภาพความเชี่ยวชาญ 

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 1.2.11 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
1.2.12 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

 

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคือรูปแบบของ SSRU “SWITCH” and 
“KEEP” โดยอาศัยหลักการว่า “เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน
และทันต่อโลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา” 
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มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้ และทุนสังคมที่มีอยู่ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับติดตามระบบการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” 
ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่า
ที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ 
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1.3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ  
 1.3.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

สำขำวิชำ (รุ่นที่เปิดรับนักศึกษำ) 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (61-62)                                               1 1 1 1 

2. สาขาวิชาชีววิทยา (61-62) 1 1 1 1 

3. สาขาวิชาเคม ี(61-63) 1 1 1 1 

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (61-62) 1 1 1 1 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ (61-62)                            1 1 1 1 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (61-62) 1 1 1 1 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (61-62) 1 1 1 1 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  1 1 1 1 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (61) 1 1 1 1 

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  1 1 1 1 

11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (61-63) 1 1 1 1 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1 

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 1 1 1 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 1 1 1 

15. สาขาวิชาจุ ลชี ววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ (63-64) 

- - 1 1 

16. สาขาวิชาชีววทิยาสิ่งแวดล้อม (63-64) - - 1 1 

17. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (64) - - - 1 

18. สาขาวิชาวิทยาคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (64) - - - 1 

19. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (61-63) 1 1 1 1 

20. สาขาวิชาการจัดการดิจิทัลและคอนเทนต์ (64) - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 14 14 17 20 
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1.3.2 ข้อมูลนักศึกษำ 
จ ำนวน

นักศึกษำ 
สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 *ปีกำรศึกษำ 2564 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 

87 - 87 78 - 78 54 - 54 29 - 29 

2. สาขาวิชาชีววิทยา 145 - 145 110 - 110 68 - 68 59 - 59 

3. สาขาวิชาเคมี 83 - 83 76 - 76 69 - 69 47 - 47 

4. สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ 

94 - 94 45 - 45 23 - 23 9 - 9 

5. สาขาวิชา
คณิตศาสตร์สารสนเทศ                                

48 - 48 37 - 37 23 - 23 11 - 11 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์ 

42 - 42 26 - 26 20 - 20 11 - 11 

7. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

181 - 181 141 - 141 112 - 112 65 - 65 

8. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

128 - 128 127 - 127 140 - 140 137 - 137 

9. สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

37 - 37 19 - 19 14 - 14 4 - 4 

10. สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

336 157 493 338 130 468 393 126 393 385 55 440 

11. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

325 - 325 306 - 306 313 - 313 222 - 222 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

399 60 459 357 57 414 329 59 388 286 17 303 

13. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

459 - - 
 

430 - 430 440 - 440 426 - 426 

14. สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ 

98 - - 125 - 125 143 - 143 180 - 180 
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จ ำนวน
นักศึกษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 *ปีกำรศึกษำ 2564 
ปกต ิ พิ เศ
ษ 

รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

15.โครงการพิเศษ
จัดการเรียนการสอน
พระภิกษุ สามเณร 

- 110 110 - 153 153 - 155 155  174 174 

16.สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ 

- - - - - - 17 - 17 33 - 33 

17. สาขาวิชาชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 39 - 39 60 - 60 

18. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม 

- - - - - - - - - 10 - 10 

19. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรมข้อมูล 

- - - - - - - - - 68 - 68 

20.สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ 

- - - - - - - - - 21 - 21 

21.สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมดิจิทัลและ
คอนเทนต์ 

- - - - - - - - - 15 - 15 

รวมทั้งสิ้น 2,462 327 2,789 2,215 340 2,550 2,197 340 2,537 2078 246 2,324 
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1.3.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

จ ำนวนนักศึกษำ 
สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 *ปีกำรศึกษำ 2563 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 26 - 26 25 - 25 24 - 24 
2. สาขาวิชาชีววิทยา 30 - 30 52 - 52 34 - 34 

3. สาขาวิชาเคมี 19 - 19 22 - 22 13 - 13 

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 53 - 53 48 - 48 8 - 8 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                6 - 6 15 - 15 9 - 9 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 20 - 20 23 - 23 9 - 9 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 - 42 46 - 46 4 - 4 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

27 - 27 24 - 24 12 - 12 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 7 - 7 15 - 15 0 - 0 

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 38 - 38 33 - 33 11 9 20 

11. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ
บริการ 

44 23 67 33 1 34 0 - 0 

12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 83 9 92 78 2 80 37 - 37 

13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 114 9 123 104 7 111 76 26 102 

14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

56 - 56 94 - 94 76 - 76 

1 5. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ - - - - - - 0 - 0 
16. โครงการพิเศษจัดการเรียนการ
สอนพระภิกษุ สามเณร 

- 45 45 - 19 19 - 25 25 

รวมทั้งสิ้น 565 86 651 560 29 589 313 60 373 
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1.3.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
 

ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

การมีงานท า 4.67 4.71 4.75 
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. 18,446 22,355 19,088 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.39 4.54 4.63 

 
 

1.3.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 
 

จ ำนวน 
สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
ผลงำน น ำไปใช้ ผลงำน น ำไปใช้ ผลงำน น ำไปใช้ 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 11 11 19 19 16 16 
2. สาขาวิชาชีววิทยา 9 9 5 5 0 0 

3. สาขาวิชาเคมี 12 12 10 10 8 8 

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 8 8 19 19 7 7 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                13 13 9 9 9 9 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 14 14 10 10 18 18 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 25 11 11 35 35 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

12 12 9 9 3 3 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 7 7 22 22 0 0 

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 18 28 8 8 7 7 

11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 9 20 20 12 12 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 12 21 21 28 28 

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

6 6 15 15 8 8 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 3 3 5 5 19 19 
รวมทั้งสิ้น 159 159 183 183 170 170 
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1.3.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 
 

คณะ 

จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 
2562 

ปีงบประมำณ 
2563 

ปีงบประมำณ 
2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 2 

รวมทั้งสิ้น 4 2 2 
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1.3.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 
2562 

ปีงบประมำณ 
2563 

ปีงบประมำณ 
2564 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม - 1 - 

2. สาขาวิชาชีววิทยา 1 1 1 
3. สาขาวิชาเคมี 1 1 - 
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1 1 - 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                - 1 - 
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1 1 - 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 1 - 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 - 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 - 
10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - 1 - 
11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 - 
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 - 
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  1 - 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 1 1 

15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส่วนกลาง) 3 3 4 
รวมทั้งสิ้น 12 17 6 
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1.3.8 ข้อมูลบุคลำกร 
สำยสนับสนุนวิชำกำร 

  ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
ต่ ำกว่ำตรี ตรี โท รวม ต่ ำกว่ำตรี ตรี โท รวม ต่ ำกว่ำตรี ตรี โท รวม 

บริหารงานท่ัวไป - 10 5 15 - 9 5 14 - 8 5 13 
บุคลากร - - - - - - - - - - - - 
นักวิชาการศึกษา - - 4 4 - - 4 4 - - 3 3 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

- 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

- - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

นักวิทยาศาสตร ์ - 5 - 5 - 5 1 6 - 5 1 6 
นักวิชาการ
โภชนาการ 

- - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

นักวิชาการพัสด ุ - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 
นักประชาสัมพันธ์ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

พนักงานพิมพ์ดีด 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

พนักงานเก็บ
เอกสาร 

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

พนักงานขับรถ 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

คนงาน 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น 7 19 14 40 7 17 15 40 7 17 14 38 
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สำยวิชำกำร 
 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
 ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
 
  

สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ  2564 

 โท        เอก      รวม 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                                      3 2 5 

2. สาขาวิชาชีววิทยา  2 5 7 

3. สาขาวิชาเคมี  1 8 9 

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์  2 2 4 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                 2 5 7 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  1 6 7 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3 7 10 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3 4 7 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  - 5 5 

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  9 1 10 

11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  6 3 9 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 6 7 

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  6 2 8 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  3 3 6 

15.สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์  8 1 9 

รวมทั้งสิ้น  50 60 110 
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จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 

4 2 - 6 4 2 - 6 2 3 - 5 

2. สาขาวิชาชีววิทยา 8 - - 8 7 - - 7 4 3 - 7 

3. สาขาวิชาเคมี 7 2 - 9 7 2 - 9 5 4 - 9 

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 4 1 - 5 5 1 - 6 2 2 - 4 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สารสนเทศ         

5 1 1 7 5 1 1 7 3 2 2 7 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 3 2 2 7 3 2 2 7 1 4 2 7 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

2 6 3 11 - 8 3 11 - 7 3 10 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

6 1 - 7 6 - - 6 6 1 - 7 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 - 5 1 4 - 5 - 4 1 5 

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 10 - - 10 9 - - 9 10 - - 10 

11. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

5 3 1 9 4 3 2 9 4 3 2 9 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 3 - 8 3 4 - 7 3 4 - 7 

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

7 - - 7 8 - - 8 8 - - 8 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 4 1 - 5 4 1 - 5 4 2 - 6 
15.สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ 

1 8 - 9 

รวมทั้งสิ้น 72 25 7 104 66 28 8 102 54 46 10 110 
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1.3.9 ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 5 
องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก

1 4 1.2,1.3 
(4.46) 

1.4 
(5.00) 

1.1 
(3.65) 

4.39 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

2 3 2.1 
(5.00) 

2.3 
(5.00) 

2.2 
(5.00) 

5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

3 1 - 3.1 
(5.00) 

- 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

4 1 - 4.1 
(5.00) 

- 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

5 2 - 5.1,5.2 
(5.00) 

- 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

ค่ำเฉลี่ย 4.64 5.00 4.33 4.78 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
ผลกำรประเมิน การ

ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 
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หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยให้มีการ

บริหารจัดการภายใต้แขนงวิชา และปรับช่ือ

หลักสูตร เน้ือหาวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึน 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

1. การท าหลักสูตรใหม่

ส าหรับการรับนักศึกษา ปี 2564 1)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

พ.ศ.2564  2) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล พ.ศ.

2564

1. การจัดท าหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2564จ านวน 2

หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม พ.ศ.2564  2) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

นวัตกรรมข้อมูล พ.ศ.2564 ผ่านการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย ในคร้ังท่ี 9/2562 วันท่ี 30 กันยายน 2563

2. การปรับแผนรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบัน

2.1) การปรับแผนรับนักศึกษาใหม่ 

ตามหลักสูตร โดยค านวณความเป็นไป

ได้ในการับสมัคร ได้เสนอแผนรับใหม่ท่ี

ลดลงจากปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี

2.1) การปรับแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากเดิม

ในปี 2563 จ านวน 510 คน ปรับเป็นการรับจ านวน

นักศึกษาเท่ากับ 500 คน แต่มีสาขาวิชาเพ่ิมจากคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ 80 คน คือ การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

และคอนเทนท์ 2 แขนง รวมท้ังส้ิน 580 คน

2.2) การปรับเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาใน

แต่ละรอบการคัดเลือก เพ่ือให้รักษา

โอกาสในการรับนักศึกษาตามแผนรับ

รวมของคณะวิทยาศาสตร์ฯ

2.2) การปรับเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาในแต่ละรอบการ

คัดเลือก โดยเน้นปรับเพ่ิมเฉพาะสาขาวิชาท่ีรับสมัครได้

น้อยและมีการตรวจสอบจ านวนผู้สมัครและรายงานตัวอยู่

เสมอ ซ๋ึงการปรับเพ่ิมจ านวนการรับ ต้องให้ทันการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัย

3. การท าเผยแพร่ช่ือเสียงของสาขาวิชาและ

กิจกรรมต่างให้เข้าถึงตัวนักเรียน

3. การท าเผยแพร่ คลิบวีดีโอ คลิป

กิจกรรม และประชาสัมพันธ์สาขาวิชา 

ลงในสังคมโชเชียล

3. ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาต่างๆ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้

การรวบรวมส่ืออเิล็กทรอนิกส์ท่ีด าเนินการแล้ว และจัดท า

คลิปวีดีโอแนะน าสาขาวิชา ลงใน Facebook youtube 

เว็บไซต์คณะฯ เรียบร้อยแล้ว

4. การประชาสัมพันธ์สาขาวิชาตามโรงเรียนต่างๆ 4. การออกประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ตามโรงเรียนต่างๆ รวมถึงกิจกรรมให้

ความรู้ และแนะแนวการศึกษา ตาม

โรงเรียนต่างๆ ท้ังกรุงเทพและปริมณฑล

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายบริการการศึกษาออก

ประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาในการรับนักศึกษา

ใหม่ ตามโรงเรียนต่างๆ ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

 และด าเนินการส่งหนังสือและเอกสารประชาสัมพันธ์ตาม

ไปตามโรงเรียนมัธยม ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

รวมถึงส่งถึง อบต. ต่างๆ ในจังหวัดบริเวณโดยรอบ

กรุงเทพฯ ทางอเีมล์

5. การสนับสนุนทุนการศึกษา 5. การออก campaign ส าหรับสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับผู้ท่ีสนใจเรียนของแต่
ละสาขาวิชา

5. การรณรงค์ของสาขาวิชาในการออก campaign ส าหรับ
ทุนการศึกษาบางส่วนให้กับผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษา และน าไป
ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ เพ่ือดึงดูดความน่าสนใจในการเข้า
ศึกษา

1.3.10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมนิก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการจัดการกับความเส่ียง  (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง
(9) ค าอธิบายผลการด าเนินงานตามกิจกรรมการ

จัดการความเส่ียง
(10) ผลลัพธ์ท่ีได้

(11) ประเมนิหลังควบคุม 

(12) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

2

1.ด้านกลยุทธ์

 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการ
รับท่ีก าหนดไว้

4 4 ความเส่ียงน้อย คณบดี/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

นายวรงค์ ช่ืนครุฑ/
นางสาวรดาศา โพธ์ิจาด/
นางสาวธนัญภรณ์ คงขาว

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าใหม่ ปี
การศึกษา 2561-2562  โดยปี พ.ศ.
2561 ลดลง 15% และ ปี พ.ศ.2562 
ลดลง 18 % ซ่ึงเปรียบเทียบได้ว่ามี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง

       ส าหรับปีการศึกษา 2563 สามารถ
รับนักศึกษาได้เป็นไปตามแผน แต่ยังคง
มีความเส่ียงท่ีจ านวนนักศึกษาไม่เป็น
ตามแผน ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกปี  

5 4 20 ความเส่ียงสูง
มาก

4 8 ความเส่ียงปาน
กลาง

จ านวนนักศึกษาท่ีรับตามแผน
รับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา
 2564 ยอดรวมท้ังหมด 580 
คน 

* ผลสรุปการคัดเลือกและการ
รายงานตัวเข้าศึกษา ประจ าปี
 2564 มีจ านวนผู้รายงานตัว
เข้าศึกษาท้ังหมด  604 คน 
ซ่ึงเปรียบเทียบกับแผนรับ
นักศึกษา คิดเป็น 104.14 %

** มีจ านวนผู้รายงานตัวเข้า
ศึกษามากกว่าแผนรับ
นักศึกษา 24 คน

1
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บทท่ี 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับระเบียบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ ์

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่างเหมาะสม
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 



2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า
เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า
เป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ที่ใชใ้นการประเมิน 
1.แผนบริหารความเสี่ยง
1.1 เพื่อให้หน่วยงานบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่ได้รับ
การควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง
ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การด าเนินงานจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ
ด าเนินการตามจุดควบคุมที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงานที่
ด าเนินการควบคุมภายในตาม
ภาระงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพ่ือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดดังน ี้ 
 
 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ/์ผลผลิต 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส.ค. 64 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 จัดทำ  (ร่าง)  แผนบริหารความ 
เสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส.ค.-ต.ค.64 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการ 
ควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และ 
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อ คณะกรรมการ
บริหาร/อ านวยการ/ คณะกรรมการ
สูงสุดของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ 

ก.ย.64 แผนบริหารความเสี่ยงและการ  ค 
ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความ
เห็นชอบ 

4 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และ 
ควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับ
กอง นโยบายและแผน 

8 ต.ค. 64 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

5 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง  
และควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค. 64 - ก.ย.65 ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 ด าเนินการตามแผนบริหารความ 
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565                              

ต.ค.64 - ก.ย.65 ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



 
 

 

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ/์ผลผลิต 

7 ติดตามผลการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 
6 และ 12 เดือน 

 7.1 แผนบริหารความเสี่ยง   

- รอบ 6 เดือน มี.ค. 65  

- รอบ 12 เดือน ก.ย. 65  

7.2 การควบคมุภายใน   

- รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5) มี.ค. 65  

- รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4 
 และ ปค. 5) 

ก.ย. 65  

8 รายงานผลการดำ เนินงานตามแผน 
บริหารความเสี่ ยงและควบคุม
ภายใน  ประจำ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565   ต่อคณะกรรมการบริหาร/ 
อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุด 
ของหน่วยงานเพ่ือพิจารณา และ 
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 มีมติจากคณะกรรมการบริหาร/ 
อำนวยการ/คณะกรรมการสูงสุด 
ของหน่วยงาน 

 8.1 แผนบริหารความเสี่ยง  

 - รอบ 6 เดือน มี.ค. 65  

 - รอบ 12 เดือน ก.ย. 65  

 8.2 การควบคุมภายใน   

 - รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค.5) มี.ค. 65  

 - รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4 
 และ ปค. 5) 

ก.ย. 65  
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ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผลลัพธ/์ผลผลิต 

9 จัดส่งรายงานผลการดำ เนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และ 
ควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565ให้กับกอง 
นโยบายและแผน 
9.1 แผนบริหารความเสี่ยง 

 รายงานผลการดำ เนินงานตาม 
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม 
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 และ 12 เดือน 

 - รอบ 6 เดือน 4 มี.ค.65  

 - รอบ 12 เดือน 5 ก.ย.65  

 9.2 การควบคุมภายใน   

 - รอบ 6 เดือน (ตามแบบ ปค. 5) 4 มี.ค.65  

 - รอบ 12 เดือน (ตามแบบ ปค.4 
1 และ ปค. 5) 

5 ก.ย.65  

10 นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก 
การดำ เ นิ นงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในม า 
ปรับปรุง 

ก.ย.65 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ 
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน 

11 เผยแพร่รายงานผลการดำ เนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและ ค 
ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ 
ประชาคมทราบ 

ก.ย.65 ประชาคมได้รับรู้แผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  ได้ปรับประยุกต์ ใช้ ขั้นตอนปฏิบั ติ งานการบริห ารความเสี่ ย ง  
ตามหลักการของคณ ะกรรมการร่ วมของสถาบัน วิช าชีพ  5  แห่ ง (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 เพ่ือระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหา
และอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้ อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบ
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 
ความเสี่ ยงที่ เกิดจากความไม่พร้อมหรื อขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้ านการเงิน  งบประมาณ  
การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 
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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 (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ 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 าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละ
ประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

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

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    



 
 

 

 

 
2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเ สี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดนั้นมากน้อย
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) และขอบเขต 
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดง 
เป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

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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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
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับท่ียอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางท่ีใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 



 
 

 

 

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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√ 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไป

ตามแผนการรับท่ีก าหนดไว้

5 4 20 ความเส่ียงสูงมาก 2 4 8 ความเส่ียงปาน

กลาง

ลดความ

เส่ียง

1. การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยปรับ

ช่ือหลักสูตรใหม่ ให้มีความชัดเจนของ

ช่ือหลักสูตรไม่คลุมเครือ และปรับ

เน้ือหาวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึน 

ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

1.1) การท าหลักสูตรใหม่ 

    ส าหรับการรับนักศึกษา ปี 2565 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2565  (ปรับแยก

จากสาขาวิชาชีววิทยาส่ิงแวดล้อม)

กรกฏาคม -

 ธันวาคม 2564

1.2) การปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ให้

เป็นหลักสูตรท่ีทันสมัยและตรงต่อ

ความต้องการตลาดแรงงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการการกีฬาและ

สุขภาพ พ.ศ.2565

สิงหาคม 2564-

 มกราคม 2565

2.) การปรับแผนรับนักศึกษาใหม่ โดย

ค านวณความเป็นไปได้ในการับสมัคร 

ได้เสนอแผนรับใหม่มีจ านวนเหมาะสม

จากข้อมูลปีการศึกษา 2564

สิงหาคม - 

กันยายน 2564

1.ด้านกลยุทธ์

บทท่ี 3 

(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2564 มีแผนรับนักศึกษา 580 คน 

รับนักศึกษาได้ 604 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 104 (ปีการศึกษา 2563 มี

ร้อยละ 117) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปี

การศึกษา 2564 รับนักศึกษาได้

ลดลงกว่าเดิม

ฝ่ายบริการการศึกษา/

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
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(2) พันธกิจ /ประเภทความเส่ียง

 (3) ความเส่ียง (4) สัญญาณเตือนภัย

(5) ประเมินก่อนควบคุม (6) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้

(7)  วิธีการ

จัดการกับ

ความเส่ียง

 (8) กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (9) ระยะเวลา

ด าเนินการ

(10) ผู้ก ากับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ

3.)   การประชุม เสนอแนวคิด การ

ด าเนินงานและการบริหารจัดการ 

และการทบทวนผลการด าเนินงานใน

เร่ืองการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในทุก

เดือน โดยผู้บริหารคณะ

กันยาน 2564-

 กรกฏาคม 2565

4.) จัดท าส่ือเพ่ือการท าเผยแพร่ คลิบ

วีดีโอ คลิปกิจกรรม และ

ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ลงในสังคมโช

เชียล

ตลอดระยะเวลา

การรับสมัคร

ต้ังแต่ตุลาคม 

2564 - 

มิถุนายน 2565

5.) การออกประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ตามโรงเรียนต่างๆ รวมถึงกิจกรรมให้

ความรู้ และแนะแนวการศึกษา ตาม

โรงเรียนต่างๆ ท้ังกรุงเทพและ

ปริมณฑล

เป็นไปตามการ

เปิดภาคเรียนของ

นักเรียน ม.6 

ต้ังแต่พฤศิกายน 

2564 - มีนาคม 

2565

6.) การออก campaign ส าหรับ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ท่ีสนใจ
เรียนของแต่ละสาขาวิชา

-(เป็นไปตามมติท่ี

ประชุมคณะฯ)
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถ่ิน

1) มีส่วนร่วมในการก าหนดกลุ่มชุมชน
และกลุ่มเป้าหมายการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัย

1 ตค.64

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการ

2) ส ารวจปัญหาและความต้องการพ้ืนท่ี
และท าความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 15 - 30 ตค.64

3) ประชุมกลุ่มครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
และเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเป็น
รายบุคคล (ท้ังความถนัด ความต้องการ) 
วิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับบริบทครัวเรือน

1 พย.64

4) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผลผลิต เพ่ือ
การจ าหน่ายสร้างรายได้ 

2) อบรมเก่ียวกับโครงการรู้รักสามัคคี
โดยหลักสูตรคุณลักษณะคนไทย 4 ประการ

1-15 พย. 64

เพ่ือให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
ท้องถ่ิน ตรงตามต้องการของชุมชนและ
ท้องถ่ิน
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)

แผนการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
5) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบ้ืองต
นเก่ียวกับการลงทุนในการประกอบธุรกิจ 
ส าหรับผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดรายย่อย

 1พ.ย.64 - 30 ส.ค.65

6) จัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายบันทึก
และค านวณรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน

 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65

7) ติดตาม ประเมินผล และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิม
รายได้ 1ก.ค. – 15 ก.ย. 65

8) ประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดของ
แผนและตัวช้ีวัดของโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย

1ก.ค. – 15 ก.ย. 65
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
1) คัดเลือกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในแหล่ง
เรียนรู้

 1 ม.ค. 65

2) จัดโครงการเพ่ิมฐานความรู้/องค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน

3) น าฐานความรู้/องค์ความรู้ท่ีอยู่ในแหล่ง
เรียนรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4) ประชาสัมพันธ์การให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ตามช่องทางต่างๆ

6) น าองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้มา
เผยแพร่ในงานชุมชนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

31 มี.ค. - 31 สิ.ค.65

2. งานบริการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการ

 1 ม.ค. - 31 มี.ค.65

5) รายงานผลการด าเนินงานการ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ตามแบบฟอร์มท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ครบถ้วน

 31 มี.ค. - 30 เม.ย.65

เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้เป็นท่ีรู้จักของสังคม
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มี
ความเช่ียวชาญในการเขียนผลงานวิจัย
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)

1) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยท่ี
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน

2) จัดโครงการพัฒนานักวิจัยตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

3) อาจารย์ประจ าของหน่วยงานท่ีผ่าน
การพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

4) รายงานผลการพัฒนานักวิจัยลงใน
แบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้
ครบถ้วน

4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

1 ต.ค.64-30ก.ย.65

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการ

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

3. งานพัฒนานักวิจัย

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด

1) จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ 
และนักวิจัย
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O) 2) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเวทีส าหรับการ

น าเสนอวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
ให้อาจารย์ในคณะรับทราบ

1 ธ.ค. 07

3) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
 หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

4) รายงานและสรุปผลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกของ
อาจารย์ลงในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
ก าหนดได้ครบถ้วน

1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในหน่วยงาน

2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ ก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ

30 ธ.ค. 64 - 30 ก.ค.65

เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความส าคัญ
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)

ส.ค.-ก.ย. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

5. งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
3) เสนอแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและ
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ

4) ด าเนินการจัดโครงการ ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

5) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และตัวช้ีวัดของโครงการทุกโครงการท่ี
ก าหนดในแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

6) รายงานผลการด าเนินงานการจัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหาร
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยปีละ 3 คร้ัง

ธ.ค.64, มี.ค.65, มิ.ย.65

7) เผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

8) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มิ.ย.-65
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
9) น าผลการประเมินของแผนปฏิบัติการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมา
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป

ก.ค.-65

1) ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร

2) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามคู่มือระบบ
กลไกในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

3) จัดวิพากษ์หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการฯ

4) ยกร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ของ สกอ.

5) เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ า
คณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

ต.ค. 64-ก.ย. 65 ฝ่ายบริการการศึกษา6.งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
6) จัดส่งให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ.

7) เสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภา
วิชาการพิจารณาเห็นชอบก่อนเปิดท าการ
สอน 6 เดือน

8) เสนอหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

9) จัดท าเล่มมหลักสูตรฉบับสมบูรณ์

7. งานรับนักศึกษา เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อให้เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาท่ีวางไว้

2) ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อส่งให้กองบริการการศึกษา

ก.ย.64

ฝ่ายบริการการศึกษา

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)

1) จัดส่งแผนการรับนักศึกษาให้กอง
บริการการศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
และเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

ก.ค.- ส.ค. 64
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ผ่านช่องทางต่างๆ

ต.ค.64 - พ.ค 65

รอบท่ี 1 ม.ค. 65

รอบท่ี 2 มี.ค 65
รอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 พ.ค. 

65
รอบท่ี 5 มิ.ย. 65

5) ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท่ีรายงานตัว
เข้าศึกษาเทียบกันแผนรับนักศึกษา
ประจ าปี

พ.ค.-ก.ค. 65

8. งานจัดท าแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร

เพ่ือให้แผนการเรียนเป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

1) สาขาวิชาจัดท าแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด
2) ตรวจสอบแผนการเรียนตาม
โครงสร้างของหลักสูตรและเง่ือนไขของ
ค าอธิบายรายวิชา
3) เสนอแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบ

ธ.ค. 64 -ก.พ. 65 ฝ่ายบริการการศึกษา

4) สอบปฏิบัติหรือสอบสัมภาษณ์เป็นไป
ตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
4) จัดส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ี
ได้รับความเห็นชอบให้กองบริการ
การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

ก.พ.65

1) จัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคเรียน

ภาคเรียนท่ี 1 ก่อน 10 ก.ค. 64 ฝ่ายบริการการศึกษา

2) จัดท าเอกสารประกอบการสอนครบทุก
รายวิชาและทุกคาบเรียน

ภาคเรียนท่ี 2 ก่อน 1 ธ.ค.64

ภาคเรียนท่ี 1  ต้ังแต่ ก.ค.-.พ.ย. 
64

ภาคเรียนท่ี 2   ต้ังแต่ ม.ค.-พ.ค. 
65

4) ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

ภาคเรียนท่ี 1  ต้ังแต่ ต.ค. - พ.ย.
 64

ภาคเรียนท่ี 2  ต้ังแต่ มี.ค.- เม.ย.
 64

5) จัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 หลัง
ส้ินสุดการเรียนการสอน

ภาคเรียนท่ี 1 ก่อน 15 ธ.ค. 64

9. งานจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)

3) อาจารย์สอนตาม มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
 ท่ีก าหนด
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนท่ี 2 ก่อน 15 พ.ค. 65

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)

พ.ค.65

ภาคเรียนท่ี 1 ต้ังแต่ ต.ค. 64

ภาคเรียนท่ี 2 ต้ังแต่ มี.ค. 65

ภาคเรียนท่ี 1 ต้ังแต่ ธ.ค. 64

ภาคเรียนท่ี 2  ต้ังแต่ เม.ย.65

10. งานพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)

1) นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาของหน่วยงาน

ก.ค.-64 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

8) สรุปคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนและ
เสนอต่อผู้บริหาร

7) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมิน
อาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ส.ค.-64

3) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ ก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ

ส.ค.-64

4) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

ส.ค.-ก.ย. 64

5) ด าเนินการจัดโครงการ ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

6) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการครบทุกข้อ

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

7) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
มหาวิทยาลัยทราบ ปีละ 2 คร้ัง

ธ.ค. 64 , มิ.ย. 65

8) ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

มิ.ย.-65
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
9) น าผลการประเมินของแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามา
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป

ก.ค.-65

1) ส ารวจพัสดุเป็นประจ าทุกเดือน

2) เทียบราคาพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ จ านวน 2
ร้านค้าข้ึนไป 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

3) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจ้าง
3.1 วงเงินเกิน 100,000 คกก. จ านวน 3 
คน        
 3.2 วงเงินไม่เกิน 100,000 คกก. จ านวน
 1 คน     
4) ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและตรงตาม
ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

12.งานควบคุมพัสดุ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายคลังและพัสดุการควบคุมวัสดุ
1) บันทึกข้อมูลรับเข้าวัสดุทุกคร้ัง
2) จัดเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมใช้
งาน 

11.งานจัดหาพัสดุ-จัดซ้ือจัดจ้าง
 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบและตรงความต้องการ 

วัตถุประสงค์ด้าน   การปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
(C)

ฝ่ายคลังและพัสดุ

เพ่ือควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้พร้อมใช้งาน
วัตถุประสงค์ด้าน   การปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
(C)
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
3) บันทึกการเบิกจ่ายพร้อมลงช่ือการ
เบิกจ่าย 
4) ตรวจนับและสรุปวัสดุประจ าเดือนและ
ประจ าปีงบประมาณ 
การควบคุมครุภัณฑ์  
1) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP
2) เขียนหมายเลขท่ีครุภัณฑ์
3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ 
4) เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามทะเบียน

13.งานจ าหน่ายพัสดุ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายคลังและพัสดุการจ าหน่ายครุภัณฑ์
1) ส ารวจครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด
สูญหาย    หมดความจ าเป็นในการใช้งาน 

เพ่ือจ าหน่ายพัสดุท่ีเส่ือมสภาพ  
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
2) รายงานบัญชีครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ
ช ารุด สูญหาย   หมดความจ าเป็นในการ
ใช้งานเพ่ือขอจ าหน่าย    ให้กับ
มหาวิทยาลัย       
3) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงของ  ครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ 
ช ารุด สูญหาย        
4) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ท่ี
เส่ือมสภาพ  ช ารุด  สูญหายและรายงาน
ให้อธิการบดีพิจารณา อนุมัติ       
5) คณะกรรมการฯ ก าหนดราคากลาง
ของครุภัณฑ์ท่ี   เส่ือมสภาพ ช ารุด สูญ
หายและรายงานให้อธิการบดี      
พิจารณาอนุมัติ        
6) ขออนุมัติจ าหน่ายตามระเบียบท่ี
ก าหนด (วิธีขาย   ทอดตลาด/วิธีตกลง
ราคา       
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
7) บันทึกลงจ่ายออกจากทะเบียนควบคุม
ครุภัณฑ์ 
8) รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์ให้
ส านักงานการ  ตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน 30 วัน หลังจากลงจ่ายออก
จากบัญชี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65การจ าหน่ายวัสดุ 

1) ส ารวจเศษวัสดุท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด
หมดความจ าเป็น       ในการ ใช้งาน 

2) ขออนุมัติจ าหน่ายตามระเบียบท่ี
ก าหนด (วิธีขาย  ทอดตลาด/ วิธี
ตกลงราคา       
3) รายงานการจ าหน่ายเศษวัสดุให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

ฝ่ายคลังและพัสดุ
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
14. งานเบิกจ่าย เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการ

เบิกจ่าย        
1)ระเบียบการกระทรวงการคลัง
2)ระเบียนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา       
วัตถุประสงค์ด้าน  1) การรายงานทาง
การเงิน(F) 2) การปฎิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง(C)

1.โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูง 
2.รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบ     
3.1 กรณีเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่าย
ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง  3.2 กรณี
เงินรายได้เบิกจ่ายตามระเบียบเงินรายได้  
4. บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ ERP
5.อนุมัติการเบิกจ่ายในระบบ ERP โดย
ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน 
6.จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตาม
โครงการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายคลังและพัสดุ
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือให้ข่าวสารท่ีเผยแพร่
มีความถูกต้องและรวดเร็ว

1) ประสานงานข้อมูลปฏิทินการจัดกิจกรรมจาก
ส่วนงานต่างๆของคณะ และลงพ้ืนท่ีจัดท าข่าว

2) คัดเลือกประเด็นและหัวข้อข่าวให้ดูน่าสนใจ
และมีความส าคัญต่อคณะ

3) เขียนข่าวตามหลัก 5W 1H (Who What
Where When Why How)

4) ตรวจสอบเพ่ือยืนยันข้อมูลท่ีถูกต้องกับ
แหล่งข่าว

5) เสนอข่าวต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
เผยแพร่

6) เผยแพร่ข่าวตามช่องทางต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอก

เพ่ือให้การปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ รวมถึง
สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว

วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

16.งานธุรการและสารบรรณ 1) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
ก่อนรับลงทะเบียนรับ - ส่ง
2) จัดล าดับความส าคัญของเอกสาร
3) ออกเลขรับ - ส่งเอกสารตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด
4) จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบโดยการแยก
ประเภทหนังสือ และลงวันท่ีก ากับ

ต.ค. 64 - ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

15.งานประชาสัมพันธ์
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเร่ืองการ
จัดประชุม

เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบท่ี
ก าหนด โปรงใส่ ตรวจสอบได้

1) ตรวจสอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังท่ีมีอยู่

2) จัดส่งคุณสมบัติของผู้สมัครท่ีต้องการและ
เสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ ออกข้อสอบ/
ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์ให้กอง
บริหารงานบุคคล

3) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนวันเร่ิมรับ
สมัคร อย่างน้อย 5 วัน

4) ก าหนดระยะเวลาการรับสมัครอย่างน้อย 15
วันท าการ

5) ส่งผลการสอบ/สอบสัมภาษณ์ให้กอง
บริหารงานบุคคลตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

18. งานสรรหาบุคลากร ต.ค.64 - ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

วัตถุประสงค์
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (C)

17. งานจัดประชุม
(คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน)

1) แจ้งแผนการประชุมตลอดท้ังปีให้
คณะกรรมการฯ ทราบ
2) จัดส่งเอกสารการประชุมให้ผู้เข้าประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
3) จัดท ารายงานการประชุม และ แจ้งมติหลัง
การประชุมภายใน 7 วัน

ต.ค. 64 - ก.ย.65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

วัตถุประสงค์
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (C)
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
1) ส ารวจความต้องการ/ความจ าเป็นในการ
พัฒนาตนเองจากบุคลากร

ส.ค.-ก.ย.64

2) น าความต้อง/ความจ าเป็นมาจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารระดับสูง

ก.ย.64

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาตามแผนท่ีก าหนด

ต.ค.64-ก.ย.65

4) ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ปีละ 2 คร้ัง

ก.พ. 65, ส.ค. 65

20. งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

เพ่ือให้การประเมินการปฏิบัติงานเป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้

1) จัดท าบัญชีรายช่ีอส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระบบ ERP

รอบท่ี 1 
(1 ต.ค.64 -31 มี.ค.65)

รอบท่ี 2 
(1 เม.ย. 65-30ก.ย. 65)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )

2) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/
ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภาระงาน

รอบท่ี 1 
(1 ต.ค.64 -31 มี.ค.65)

รอบท่ี 2 
(1 เม.ย. 65-30ก.ย. 65)

3) ด าเนินการประเมินผลและยืนยันข้อมูลใน
แบบประเมิน
4) แจ้งให้บุคลากรเข้าไปด าเนินการรับทราบผล
การประเมินฯ ในระบบ ERP

รอบท่ี 1 
(1 ต.ค.64 -31 มี.ค.65)

รอบท่ี 2 
(1 เม.ย. 65-30ก.ย. 65)

19. งานพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีตรงตาม
สมรรถนะท่ีก าหนด/ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
21. งานจัดท าค าขอต้ัง
งบประมาณ

1) เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการ
จัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จัดโดยกองนโยบายและแผน

ก.ค. - ส.ค. 65 แผนงานและประกัน
คุณภาพ

2) ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ด าเนินการบันทึกรายละเอียดแผนปฏิบัติ
การ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณราย
เดือนในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource
 Planning : ERP) ภายใต้งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
    2.1 รหัสโครงการ กิจกรรมย่อย
    2.2 รหัสหมวดรายจ่าย รหัสรายการ
ค่าใช้จ่าย
    2.3 แนวทางการจัดท าค าขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตอนท่ี 1 การจัดท าแผนการใช้
จ่าย ข้อ 3 ให้ หน่วยงานจัดท า แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายเดือนในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรองค์ กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร ตามนโยบายของหน่วยงานท่ีก า หนด
และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ( C )
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
3) กองนโยบายและแผน ตรวจสอบ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ และแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
องค์กร (Enterprise Resource Planning
 : ERP) ภายใต้งบประมาณได้รับจัดสรร 
และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

4) เสนอผู้บริหารพิจารณาค าขอต้ัง
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource
 Planning : ERP)
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
1) รวบรวมข้อมูลภายใน-ภายนอก ของ
หน่วยงาน

ก.ค. 64 - ส.ค. 65 ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

2) วิเคราะห์ทิศทางของหน่วยงาน

3) บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี

4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย

5) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้คณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

6) เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้อธิการบดีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (C)

22. งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
7) ส่ือสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้รับรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ

23. งานรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
ด าเนินงาน

1) ประมวลผลการใช้จ่ายของโครงการ
กิจกรรมย่อยในระบบ ERP ทุกโครงการ
พร้อมบันทึกผลการด าเนินงานของ
โครงการท่ีแล้วเสร็จ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

2) บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการผ่าน
ระบบ ERP ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป

3) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เร่ือง แนวปฏิบัติการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตอนท่ี 4 การก ากับ และติดตาม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ข้อ 17 ให้หน่วยงานบันทึก วางแผนและ
ติดตามงานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(SNAEDT08) ก่อนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยระบุกิจกรรมหรือโครงการย่อย และ
ประมวล
ข้อ 19 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและ
ประเมินผล ให้ กองนโยบายและแผนจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นราย
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
เดือนทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(ERP: Enterprise Resource Planning) 
เพ่ือวิเคราะห์ และประเมินผล และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็น
รายไตรมาส
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (C)

4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ให้
มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

1. ก าหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ

ต.ค. - ธ.ค. 64 ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

2. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ

ต.ค. - ธ.ค. 64

3. ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

ต.ค. - ธ.ค. 64

24. งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (C)
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
4. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ

ต.ค. - ธ.ค. 64

5. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

ต.ค. - ธ.ค. 64

     6.1 สร้างความรู้เก่ียวกับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร  และระดับหน
วยงาน ประจ าปการศึกษา 2564

ม.ค. - ก.พ. 65

      6.2 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร (มคอ. 7) ประจ าปการศึกษา 
2564

ม.ค. - ก.พ. 65

      6.3 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ก.ค. 64 - มิ.ย. 65

7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.64 - ก.ย.65

6. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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8. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2564 กับกองนโยบายและแผน

ม.ค. 65

9. จัดประชุมเตรียมความพร้อมประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 กับกองนโยบาย
และแผน

พ.ค. 65

10. ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) 
หน่วยงาน

ก.ค. 64 - มิ.ย. 65

      11.1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

ธ.ค. 64

      11.2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

เม.ย. 65

11. ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan)
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12. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement
 Plan) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

      12.1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณา

ม.ค. 65

      12.1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณา

พ.ค. 65

13. แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ
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  13.1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ม.ค. 65

  13.1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 พ.ค. 65

      14.1  ระดับหลักสูตร รายงาน
ต่อกองบริการการศึกษา 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564



ม.ค.65
พ.ค.65

     14.2  ระดับคณะ รายงานต่อกอง 
นโยบายและแผน

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564



ม.ค.65
พ.ค.65

14. รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement 
Plan) ต่อมหาวิทยาลัย
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15. ปรับปรุงการด าเนินงานตามขอเสนอ
แนะ ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564




ก.พ. - พ.ค.64
มิ.ย. - ก.ค.64

16. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 ระดับหลักสูตร

พ.ค. 65

17. จัดท าโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564
      17.1 ระดับหลักสูตร 
      17.2 ระดับคณะ




พ.ค. 65
ก.ค. 65

18. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564

มิ.ย. 65

19. ระดับหลักสูตรกรอกข้อมูลลงระบบ
CHE QA ONLINE

มิ.ย. - ก.ค.65
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20. น าผลการตรวจประเมินและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต
อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา

ก.ค. 65

21. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ ในระบบ CHE QA Online 
ภายในสัปดาหท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม

ส.ค. 65

22. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2564

ส.ค. 65

23. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับคณะ

ส.ค. - ก.ย. 65
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24. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา และ
รายงานกองนโยบายและแผน

ก.ย. - ต.ค. 65

25. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ

ก.ย. - ต.ค. 65

26. ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ 
มหาวิทยาลัย สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน 
กันยายน ในระบบ CHE QA Online

ต.ค. 65
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1) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด

ต.ค.-64

2) ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามในค า
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

3) จัดท าปฏิทินการถ่ายทอด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
หน่วยงาน

4) จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน

ต.ค.-64

5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ในระบบ
ติดตามฯ

 ต.ค. 64

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด
วัตถุประสงค์ด้าน การด าเนินงาน (O)

25.งานติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
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6) ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่
ระดับบุคคล

ต.ค.-64

7) สร้างความรู้ความเข้าใจและช้ีแจงแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ

ต.ค.-64

8) ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน

9) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ในระบบติดตามให้มหาวิทยาลัยทราบทุก
เดือน

10) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
รายงานให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณาทุกไตรมาส

ธ.ค.64, มี.ค.65
มิ.ย.65, ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65
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26. งานยืม-คืนอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์

เพ่ือให้การปฏิบัติงานยืม-คืน อุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ ณ จุดบริการ (One Stop 
Service) มีประสิทธิภาพมากข้ึนและอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป1) ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม กรอก
ช่ือผู้ขอใช้บริการ ข้อมูลห้องเรียน เวลา
เรียน วัน เดือน ปี ท่ียืมอุปกรณ์ กรอก
ข้อมูลและระบุจ านวน/เลขห้องท่ีขอใช้
บริการโสตทัศนูปกรณ์ให้ครบถ้วน ลงช่ือ
ในช่องผู้รับบริการ และให้อาจารย์ผู้สอน
ลงนามในช่องผู้สอน (โดยย่ืนแบบฟอร์ม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและตามความ
เหมาะสม)
2) ผู้ขอใช้บริการส่งแบบฟอร์มการขอใช้
ณ จุดบริการ (One Stop Service) ของ
คณะก่อนการขอใช้งาน เพ่ือเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์และ
ความพร้อมของการใช้งาน
3) วันขอรับบริการผู้ใช้จะต้องแจ้งช่ือ
ตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม ต่อเจ้าหน้าท่ี ณ 
จุดบริการ (One Stop Service) พร้อม
แนบบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจาตัว
ประชาชนให้กับเจ้าหน้าท่ีพร้อมลงช่ือผู้
เบิกอุปกรณ์ในแบบฟอร์ม
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4) เจ้าหน้าท่ี ณ จุดบริการ(One Stop
Service) ท าการตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์
 สภาพอุปกรณ์ให้ครบและอยู่ในสภาพ
ปกติ หลังจากน้ัน จะคืนบัตรนักศึกษา
หรือบัตรประจาตัวประชาชนท่ีแนบมากับ
แบบฟอร์มคืนให้กับผู้ขอใช้บริการ ลงช่ือผู้
คืนอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีลงช่ือผู้รับอุปกรณ์
คืน ระบุวัน / เดือน /ปี

1) จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการทางเคมีแก่นักศึกษา

มี.ค.-65

2) จัดหาอุปกรณ์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

ธ.ค.-64

3) จัดท าระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์

ธ.ค.-64

4) การก าจัดการเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพ
ภาชนะบรรจุสารเคมี

พ.ค.-65

 ศูนย์วิทยาศาสตร์27. ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)
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1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

2) ตรวจสอบความพร้อมและสภาพของ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ท้ังก่อนและหลังการใช้งาน
ทุกคร้ัง
3) ให้ค าแนะน าวิธีการใช้เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ก่อนเร่ิมใช้งาน
4) มีระเบียบการใช้งานห้องปฏิบัติการ
และเบียบการแต่งกายในการใช้
ห้องปฏิบัติการ        
5) มีชุดป้องกันอันตรายและชุดปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น 
6) มีคู่มือความปลอดภัยและเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

27.1 ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างแนวทางและมาตรการในการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

1) มีการลงช่ือเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ
ทุกคร้ัง/ มีการกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่าง
น้อย 2 วันท าการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
1 ตค.64 - 30กย.65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์1) มีคู่มือปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ท าการ
ทดลองทดลองได้อย่างถูกต้องและป้องกัน
ความเสียหายของอุปกรณ์การทดลอง     
2.)ให้ค าแนะน าเทคนิค/วิธีการใช้
เคร่ืองมือการทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์
3.)ตรวจเช็คความเรียบร้อยของวัสดุ 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือการทดลอง
ปฏิบัติการฟิสิกส์หลังท าปฏิบัติการทดลอง
 หากพบว่าไม่เรียบร้อยแจ้งอาจารย์ผู้สอน
ให้ทราบเพ่ือพิจารณาหาเพ่ือแนว
ทางแก้ไข/ปรับปรุง

27.3 ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์

เพ่ือสร้างแนวทาง และมาตรการในการจัดท า
 ความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการทดลอง
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

27.2 ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์

เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

1.)การตรวจสอบเลขครุภัณฑ์ให้ตรงกับช่ือ
เคร่ืองมือ การเขียนเลขลงครุภัณฑ์     2.)
การท ารายงานส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี
3.)ตรวจสอบหมายเลขของครุภัณฑ์ และ
ส่งมอบงานให้กับฝ่ายพัสดุ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
4.) เตรียมอุปกรณ์ตามคู่มือปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ และตางรางเรียนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.)ส ารวจต าแหน่งท่ีต้ังของครุภัณฑ์
ท้ังหมดของแขนงฟิสิกส์จัดพิมพ์และจัดท า
เล่มรายงานการส ารวจครุภัณฑ์ต่อฝ่าย
พัสดุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27.4 ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 สาขาวิชาเคมี

2) ตู้จัดเก็บสารเคมี และรายการสารเคมี

เพ่ือสร้างแนวทางและมาตรการในการ
จัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

1) ระเบียบและข้ันตอนเก่ียวกับการ
ให้บริการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี 
การขอใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
3) อุปกรณ์ลดความรุนแรงเม่ือเกิด
อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เช่น อ่างล้างตา ฝักบัวส าหรับชะล้าง
สารเคมีออกจากร่างกาย อุปกรณ์ดับเพลิง
 ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

4) จุดรวบรวมเก็บกักของเสียหรือสารเคมี
ท่ีเหลือใช้จากการปฏิบัติการทดลอง เพ่ือ
รอการขนย้ายไปก าจัด

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 6527.5 ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร

เพ่ือสร้างแนวทางและมาตรการในการจัดท า
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดลอง
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

1) มีระเบียบและข้ันตอนเก่ียวกับการ
ให้บริการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระเบียบการ
แต่งกาย และการห้ามน าอาหารมาทานใน
การใช้ห้องปฏิบัติการทดลอง
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
2) มีชุดปฐมพยาบาลประจ า
ห้องปฏิบัติการทดลอง

3) มีตู้จัดเก็บสารเคมีภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

4) ส ารวจ รวบรวมและส่งก าจัดสารเคมี
เส่ือมสภาพ -เหลือท้ิงจากการปฏิบัติการ
ทดลอง

5) มีท่ีล้างตัวหลังเกิดจากการได้รับสารเคมี
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ

2) มีระเบียบและข้ันตอนการให้บริการ
ยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
3) ให้ค าแนะน าวิธีการใช้งานเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ รวมท้ังตรวจสอบความ
พร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
เคร่ืองมือวิทยาศาตร์และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาตร์ ก่อนและหลังการใช้งานทุกคร้ัง

27.6 ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา
และสาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม

เพ่ือสร้างแนวทางและมาตรการในการ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรภายใน
ห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

1) มีระเบียบการใช้งานห้องปฏิบัติการ
และการแต่งกายในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาชีววิทยา/จุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
28. งานด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

28.1 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อาคาร 22
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และนวัตกรรมข้อมูล แขนงวิชา
วิทยาการตอมพิวเตอร์)

เพ่ือให้การปฏิบัติงานการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
ตอบสนองการใช้งานผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

1) ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจาก
ค าร้องขอของอาจารย์ นักศึกษาภายใน
สาขาวิชา โดยตรวจเช็คสภาพเคร่ืองจาก
สภาพภายนอกว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างท่ีไม่อยู่
ในสภาพท่ีใช้งานไม่ได้ในเบ้ืองต้น
2) ติดต้ังโปรแกรมตางๆ โดยตรวจเช็ค
เคร่ืองโดยการทดสอบเปิดเคร่ือง และเช็ค
โปรแกรมตางๆ วาสามารถท างานไดปกติ
หรือไม่
3) ดูแลการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของ
อาจารย์/นักศึกษาท่ีมาใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สาขาวิชา ตรวจสอบหลังการ
สอนของอาจารย์ตามตารางเรียน สัปดาห์
ละ 1 วัน
4) ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายใน
สาขาวิชา
5) ดูแล Printer ภายในสาขาวิชา
6) ดูแลรักษา เคร่ือง Projector ภายใน
สาขา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
1) ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจาก
ค าร้องขอของอาจารย์ นักศึกษาภายใน
สาขาวิชาและคณะ โดยตรวจเช็คสภาพ
เคร่ืองจากสภาพภายนอกว่ามีอุปกรณ์
ใดบ้างท่ีไม่อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไม่ได้ใน
เบ้ืองต้น

2) ติดต้ังโปรแกรมตางๆ โดยตรวจเช็ค
เคร่ืองโดยการทดสอบเปิดเคร่ือง และเช็ค
โปรแกรมตางๆ วาสามารถท างานไดปกติ
หรือไม่
3) ดูแลการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของ
อาจารย์/นักศึกษาท่ีมาใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สาขาวิชา ตรวจสอบหลังการ
สอนของอาจารย์ตามตารางเรียน สัปดาห์
ละ 1 วัน
4) ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายใน
สาขาวิชา และคณะ
5) ดูแล Printer ภายในสาขาวิชา และคณะ
6) ดูแลรักษา เคร่ือง Projector ภายใน
สาขา และคณะ

28.2 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อาคาร 26
(แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและ
การวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ , 
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
และห้อง 26301)

เพ่ือให้การปฏิบัติงานการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
ตอบสนองการใช้งานผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

75



งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
1) ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจาก
ค าร้องขอของอาจารย์ นักศึกษาภายใน
สาขาวิชา โดยตรวจเช็คสภาพเคร่ืองจาก
สภาพภายนอกว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างท่ีไม่อยู่
ในสภาพท่ีใช้งานไม่ได้ในเบ้ืองต้น

2) ติดต้ังโปรแกรมตางๆ โดยตรวจเช็ค
เคร่ืองโดยการทดสอบเปิดเคร่ือง และเช็ค
โปรแกรมตางๆ วาสามารถท างานไดปกติ
หรือไม่
3) ดูแลการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของ
อาจารย์/นักศึกษาท่ีมาใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สาขาวิชา ตรวจสอบหลังการ
สอนของอาจารย์ตามตารางเรียน สัปดาห์
ละ 1 วัน
4) ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายใน
สาขาวิชา
5) ดูแล Printer ภายในสาขาวิชา
6) ดูแลรักษา เคร่ือง Projector ภายใน
สาขา

28.3 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อาคาร 26
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เพ่ือให้การปฏิบัติงานการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
ตอบสนองการใช้งานผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
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งาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
29. งานด้านสาธารณูปโภค
(น้ าและไฟฟ้า)

เพ่ือให้การด าเนินงาน งานอาคารและสถานท่ี
 ด้านระบบสาธารณูปโภค (น้ าและไฟฟ้า) มี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาและผลกระทบต่อ
ผู้ใช้งาน
วัตถุประสงค์
ด้านการด าเนินงาน (O)

1.) ด าเนินการส ารวจ/ตรวจสอบ/ซ่อม
บ ารุง งานด้านระบบสาธารณูปโภค (น้ า
และไฟฟ้า)ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน
2). ก าหนดให้การด าเนินการ จัดซ้ือจัด
จ้างครุภัณฑ์ ต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีใช้
ไฟฟ้า ต้องมีการระบุให้เดินระบบไฟฟ้า
ใหม่ ให้กับครุภัณฑ์น้ันๆเพ่ือป้องกันการ
ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
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ภาคผนวก 



คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่      ๔๙๖/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

___________________________

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน และเพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย

ในเปนไปอยางตอเนื่อง ตามหลัก เกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  ประกอบกับเกณฑการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ (ขอ ๓) กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ที่เปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดซึ่ง

สงผลตอการดําเนินงานตาม พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม รวมทั้งเกณฑการประเมิน "คณุธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ" ของสํา

นักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (สํานักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตัวชี้วัดยอยที่ ๑๐.๑

การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ขอ ๐๓๖ กําหนด ใหสวนราชการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน

หรือการปฏิบัติหนาที่และ ขอ ๐๓๗ กําหนดใหสวน ราชการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ

เสี่ยงของการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม นั้น 

      เพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แหงพระ

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ดังตอไปนี้

 คณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ชัยศรี   ธาราสวัสดิ์พิพัฒน  ประธานกรรมการ



ศาสนนันทน รองประธานกรรมการ

 เนียมมณี  กรรมการ
 

 สวางจิตร  กรรมการ
 

 พัฒนใหญยิ่ง  กรรมการ

 รัตตะมณี  กรรมการ
 

 สังวาระนที  กรรมการ

มีทองจันทร  กรรมการ

 กาหยี  กรรมการ

 โสภณวส ุ กรรมการ

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชินวัฒน  

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฒาลิศา  

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสพิศ      

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดา    

 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช  

๖. รองศาสตราจารย ดร.นิศากร        

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติคุณ

๘. ผูศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย    

๙. นางสุริยาภา        

๑๐.นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง  กรรมการและเลขานุการ

 ใหคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน มีหนาที่ดังนี้
         ๑.  กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน รวมทั้งแผนดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

        ๒.  สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ แกคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และควบคมุภายใน        

        ๓.  กํากับติดตามและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคมุภายในใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน

๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชินวัฒน    ศาสนนันทน  ประธานกรรมการ

๒.  นางสุริยาภา    โสภณวสุ กรรมการ

๓.  นางสาวรดาศา    โพธิ์จาด กรรมการ

๔.  นายวรงค    ชื่นครุฑ   กรรมการ

๕.  นางกอบกูล    ขําสุวรรณ กรรมการ

๖.  นายศุภกิจ   ขจรกิตติมศักดิ์ กรรมการ

๗.  นางสาวปาณิสรา  นิตุธร กรรมการ

๘.  นางสาวทัศนียา  มีเปยมสมบูรณ กรรมการ

๙.  นางสาวทิวา    ศักดิ์ศรี กรรมการ

 ๑๐.  นายกิตติศกัดิ์  ภูอมร กรรมการ

๑๑.  นายไกรวุธ    สุขสวาง กรรมการ

๑๒.  นายอําพร    ชิราพฤกษ กรรมการ

๑๓.  นางสาวสวาท   พินิจผล กรรมการ



  ๑๔.  นางสาววิภาวดี    วงศพุฒิเลิศ กรรมการ

๑๕. นางสาวเสาวลักษณ   อุดเจริญพรผล    กรรมการ

  ๑๖.  นางสาววิรงรอง    ทําโย กรรมการ

  ๑๗.  นายอิทธิเซษฐ กาฬสุวรรณ กรรมการ

  ๑๘.  นางนวลศรี   แมนรักษ กรรมการ

  ๑๙.  นายขจรวงศ    ศรีวารีรัตน    กรรมการ

  ๒๐.  นางมาลี    ทองพิมพ กรรมการ

  ๒๑.  วาท่ี ร.ต.พัฒนพงษ    คําใส   กรรมการ

  ๒๒.  นางสาววรัทยา   ยาลังกาญจน  กรรมการ

  ๒๓.  นางสาวจีรนันท    ปตตพงษ  กรรมการ

  ๒๔.  นายศุภพล       คําช่ืน กรรมการ

  ๒๕.  นางสาวพิลาวรรณ    กองทองนอก กรรมการ

  ๒๖.  นางสาวธนัญภรณ    คงขาว  กรรมการ

  ๒๗.  นางสาววรากร    โฉมโสภา   กรรมการ

  ๒๘.  นายเทวาพล    ณ ตะวัน กรรมการ

  ๒๙.  นายปวิตร   คงประเสริฐ กรรมการ

  ๓๐.  นายนฤดม   จิ๋วประดิษฐกุล   กรรมการ

  ๓๑.  นางสาวสุภัสสร    ฉิมเฉิด กรรมการ

  ๓๒.  นางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์   กรรมการ

  ๓๓.  นางสาวกชกร     ชิราพฤกษ  กรรมการ

  ๓๔.  นางสาวพัชราภรณ    สีลาดเลา กรรมการ

  ๓๕.  นางสาวสุมิตรา    พรหมขุนทอง  กรรมการและเลขานุการ

 

            ใหคณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีหนาที่ดังน้ี
 

๑. ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และครอบคลุมบริบทใน

การวิเคราะหความเสี่ยง ๕ ดาน ไดแก ดานกลยุทธ  ดานการปฏิบัติงาน ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และดานการปฏิบัติงาน

เพ่ือปองกันการทุจริต  
 

๒. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 

๓. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และดําเนินงานตามแผนบริหาร



ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

๔. ประเมินการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการควบคุมภายใน
 

๕. กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุม

ภายใน
 

        ๖. รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ

อํานวยการ หนวยงานหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
 

๗. นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในหรือวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป
 

๘. อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย
 

ทั้งน้ีใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตบัดน้ี

 
 
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

  (รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
27ส.ค.64  เวลา 16:01:39  Non-PKI Server Sign
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มีโอกาสเกิดข้ึนในทุกๆ ปีการศึกษา สูงมาก 5 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 2 ปีการศึกษา สูง 4 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 16- 20 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 3 ปีการศึกษา ปานกลาง 3 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 4 ปีการศึกษา น้อย 2 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในทุก 5 ปีการศึกษา น้อยมาก 1 รายได้ (ค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 - 8 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 - 5 น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 - 2 หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการครบท้ัง 6 ข้อ

น้อยมาก 1

P ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ1.3 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

1.การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้าน

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และด้านการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน พบว่า มี

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

2 3 6 ความ

เส่ียงปาน

กลาง

เส่ียงสูงมาก ฝ่ายบริการการศึกษา

P 1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปล่ียนแปลง

2. การก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสูงเกินกว่าความสามารถของ

หน่วยงาน

3. งบประมาณมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงาน

ได้

4.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด  ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ 

ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

5. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 รอบ 11 เดือน พบว่า มี

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายจ านวน 36 ตัวช้ีวัด 

จากตัวช้ีวัดท้ังหมด 41 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 87.80

2 1 2 ความ

เส่ียงน้อย

มาก

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.ด้ำนกลยุทธ์

P 1.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับใหม่ไม่เป็นไปตาม

แผนการรับท่ีก าหนดไว้

1. จ านวนรับนักศึกษาในบางคณะ/สาขายังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 

2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง

ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมี

อัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน (T:66)

3.หลักสูตรยังไม่ต้องตามความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน (T:61)

4. การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอท าให้

การเข้าถึงข้อมูลไม่ครบมีผลต่อการตัดสินใจ

5. นักศึกษาท่ีผ่านการรับเลือกสละสิทธ์ิ เน่ืองจากได้รับการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงกว่า

6.สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขัน

กันมากข้ึน (T:61)

5 4 20

หน่วยงำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

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

ผู้รับผิดชอบ

ระบุควำมเส่ียง และประเมนิควำมเส่ียง (FM-RM 01) ประจ ำปีงบประม ำณ พ.ศ 2565

หนา้ที ่1
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(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

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

ผู้รับผิดชอบ

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ข้อ

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 น้อยมาก 1 มีผลการด าเนินงานตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ

วิชาการครบท้ัง 5 ข้อ

น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  1 สูงมาก 5 ไม่มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 สูง 4 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

1 เร่ือง

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 ปานกลาง 3 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 

3 เร่ือง

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 น้อย 2 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 

เร่ือง

น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 น้อยมาก 1 มีงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 7 

เร่ือง

น้อยมาก 1

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลารวดเร็วไม่เกิน 5 วัน

สูงมาก 5 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเกินกว่า 3

 วัน  และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สูงมาก 5

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลารวดเร็วไม่เกิน 4 วัน

สูง 4 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย   3 วัน 

และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สูง 4

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลารวดเร็วไม่เกิน  3 วัน

ปานกลาง 3 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย   2 วัน 

และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลารวดเร็วไม่เกิน 2 วัน

น้อย 2 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย    1 วัน 

และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

น้อย 2

มีรายงานพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลารวดเร็วไม่เกิน 1 วัน

น้อยมาก 1 มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคพ้ืนท่ีโดยรอบ และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่

บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

น้อยมาก 1

มีการแพร่ระบาด มาจากพฤติกรรมความเส่ียง ไม่ปฏิบัติตัวตาม

ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข และการอยู่รวมกลุ่มกัน

หลายคน อยู่ในสถานท่ีท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ และพบว่ามีรายงาน

พบผู้ติดเช้ือเป็นบุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาล้ย

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปP 2.2 โรคระบาด

1. อาจารย์ไม่ได้ด าเนินการวิจัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่ายหน่วยงาน

ภาครัฐ อุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนยังมีน้อย

3. การให้ความส าคัญและประสิทธิภาพการท างานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย

2 4 8 ความ

เส่ียงปาน

กลาง

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

8 ความ

เส่ียงปาน

กลาง

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

P 2.1 การน างานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย

P 1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการด าเนินงานด้านบริการ

วิชาการ

การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล 2 4

หนา้ที ่2
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(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

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

ผู้รับผิดชอบ

มีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก

นานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ท่ีส าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก

นาน 1 วัน

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักมากกว่า 4 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงัก 1 - 4 ช่ัวโมง

น้อย 2

ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึน 4 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มีผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาท สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีรุนแรง หรือความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปานกลาง 3 มีการบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 – 100,000

 บาท

ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

ไม่เกิดข้ึนเลย น้อยมาก 1 ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  12 สูงมาก 5 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา มากกว่าร้อยละ 3 ข้ึนไป สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  9 - 11 สูง 4 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 3 สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  6 - 8 ปานกลาง 3 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 2 ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 - 5 น้อย 2 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 1 ลงมา น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 - 2 หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับสูงว่าปีท่ีผ่านมา มากกว่าร้อยละ 1 ข้ึนไป น้อยมาก 1

ความ

เส่ียงน้อย

2 2 4 ความ

เส่ียงน้อย

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพP 3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 1. การจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

2. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามท่ีวางแผน ท าให้การเบิกจ่าย

ล่าช้าด้วย

3. ด้ำนทรัพยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)

4 2 8 ความ

เส่ียงปาน

กลาง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

P

P 3.1 ไฟฟ้าดับ 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่า

ลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น

 งูเล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนข้ึนสู่

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้า

ลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องท างาน ท า

ให้ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

ผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม้ท่ีข้ึน

ขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความเก่าระบบไฟฟ้าอาจมี

การช ารุด หรือการดูแลท่ีไม่ท่ัวถึง

2. ไม่มีมาตรการในการควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า อาจ

ก่อให้เกิดจุดท่ีเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

2 2 4
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(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

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

ผู้รับผิดชอบ

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 1 สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 3 สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 6 ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 9 น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี 12 น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 

บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 

100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 

บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 

100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 

บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 

100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ

5. ควำมเส่ียงกำรทุจริต

5.1 ควำมเส่ียงทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

5.2 ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทาง

ท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์

หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

3. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับ

ผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้อื่นท่ี

เก่ียวข้อง

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ประกอบการ

1 2 2 ความ

เส่ียงน้อย

มาก

ฝ่ายคลังและพัสดุ

ความ

เส่ียงน้อย

มาก

ฝ่ายคลังและพัสดุ

2 2 ความ

เส่ียงน้อย

มาก

ฝ่ายคลังและพัสดุ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปP 4.1 การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

P 5.2.1 การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

1 2 2P 5.1.2 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้

ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

P 5.1.1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สป.อว มี

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้

นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่

สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)

2 3 6 ความ

เส่ียงปาน

กลาง

1
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(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

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

ผู้รับผิดชอบ

มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 

บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินช้ีมูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 

100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  3 ปานกลาง 3 มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  4 น้อย 2 มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มีโอกาสเกิดข้ึนในเดือนท่ี  5 น้อยมาก 1 มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

5.3 ควำมเส่ียงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ

2P 5.3.1 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบิกจ่าย

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานงานเก่ียวข้องกับ

ผู้ประกอบการ

1 2 ความ

เส่ียงน้อย

มาก

ฝ่ายคลังและพัสดุ

หนา้ที ่5



สวนราชการ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๔๔๔๔/๒๕๖๔
วนัที� ๒๘ ก.ย. ๖๔
เวลา ๑๕:๓๓ น.

บันทึกขอความ

ที่  วท ๓๔๕๖  วันที่    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๗ แผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เรียน  อธิการบดี

ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๗
แผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจําปการศกึษา ๒๕๖๔ ระดับหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   อันจะสงผล
ใหการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว
นั้น

 
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ -

๒๕๖๙)  และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๗
แผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจําปการศกึษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย) ตอ
ทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเกณฑฺการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้
 

         ๑. อนุมัติแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ -  ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

         ๒. อนุมัติแผนปฏิบัติการดานตางๆ จํานวน ๑๗ แผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจํา
ปการศกึษา ๒๕๖๔  

๒.๑ แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ

๒.๒ แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

๒.๓ แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย

๒.๔ แผนปฏิบัติการดานการวิจัย

๒.๕ แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ



๒.๖ แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๒.๗ แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได

๒.๘ แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๒.๙ แผนพัฒนาบุคลากร

๒.๑๐ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๑๑ แผนกลยุทธทางการเงิน

๒.๑๒ แผนการจัดการความรู

๒.๑๓ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

๒.๑๔ แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง

๒.๑๕ แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

๒.๑๖ แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

 ๒.๑๗ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

 ๓. สั่งการอื่นใดตามที่เหน็สมควร

(รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28  ก.ย.  64  เวลา 14:52:57  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQAwA-DAAMA-AyADk-AOQBB

อนุมัติ

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
28  ก.ย.  64  เวลา 15:51:40  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OAAwA-DkAOQ-BBADI-AQwBG




