
ปย. ๒ 

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
แผนบริหารความเสี่ยงการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

๑. ด้านจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 (๑) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 

(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 

 (๔) 

การปรับปรุง  
การควบคุม 

 
 

(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

(๖) 

ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะหรือการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม 
 

(๗) 
๑.๑ นักศึกษาออกกลางคัน
เป็นจ านวนมาก  

- ประชุมหารือประธานหรือ
กรรมการหลักสูตรที่
รับผิดชอบ 
- ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
ลดความเสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
จากการตรวจประกัน
คุณภาพในทุกหลักสูตร
พบว่าอัตราคงอยู่ดีขึ้น 

ความเสี่ยงยัง คงมีอยู่  มี
นักศึกษาตกออกในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มข้ึนใน
สองสาขาวิชา คือ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ และ 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

- ในภาคการศึกษา 
ที่ ๑/๒๕๕๘ ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาจัดกิจกรรมชั่วโมง 
Home Room ตามที่ได้
ปรับปรุงจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการประชุม
โครงกา รการปรับปรุง
หลักสูตรคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมที่ อัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ
วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

- ให้ภาควิชา 
ก าหนด ชั่วโมง ปรึกษา
วิชาการ(Office House) ใน
ทุกภาคการศึกษา 

- ก าหนดชั่วโมง 
Home Room ใน
ตารางสอนของสาขาทุก
หลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาด าเนินการผ่านการ
ควบคุมของภาควิชา และ
ฝ่ายวิชาการ 

- ก าหนดชั่วโมง 
ปรึกษาทางวิชาการ (Office 
House) ให้ 

๑. ผลการด าเนินงาน 
๑.๑ จ านวนนักศึกษา 

คงอยู่ของแต่ละสาขาในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มีดังนี้ 

- สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล ๗๑.๘๒% 

- สาขาวิศวกรรมอุต 
สาหการ ๗๓.๔๔% 

- สาขาเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์ ๕๖.๐๔% 

- สาขาเทคโนโลย ี
อุตสาหการ ๖๓% 
      ๑.๒ จ านวนนักศึกษา
ตกออกโดยเทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๖ กับ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ผล
ด าเนินการดังนี้ 

ปย. ๒-๑   
 



ปย. ๒ 

 
 
 

- สาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล อัตราคงอยู่ลดลง
ทั้งมีนักศึกษาตกออกเพิ่มขึ้น 
๑๐.๓๔% 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปย. ๒ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
แผนบริหารความเสี่ยงการปรับปรงุการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

๑. ด้านจัดการเรียนการสอน(ต่อ)     
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 (๑) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(๖) 

ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะหรือการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม 
 (๗) 

๑.๑ นักศึกษาออกกลางคัน
เป็นจ านวนมาก (ต่อ) 
 

      
- สาขาวิศวกรรมอุต 

สาหการ อัตราคงอยู่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้มีนักศึกษา ตกออกเพ่ิม
ลดลง ๖% 

- สาขาเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์ อัตราคงอยู่
ลดลงทั้งมีนักศึกษาตกออก
เพิ่มข้ึน ๕.๔๑% 

-  สาขาเทคโนโลย ี
อุตสาหการ อัตราคงอยู่
เพิ่มข้ึนทั้งนี้มีนักศึกษาตก
ออกลดลง ๑๐.๐๒% 
ร้อยละการคงอยู่ ของ
นักศึกษาที่ระดับต่ ากว่า 
๗๐ %สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ สาขา



ปย. ๒ 

เทคโนโล ยีอุตสาหการ ต่ า
กว่าตัวบ่งชี้ท าให้ความเสี่ย ง
อยู่ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปย. ๒ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
แผนบริหารความเสี่ยงการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
๒. ด้านการวิจัย 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 (๑) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 

(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 

 (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๖) 

 
ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะหรือการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม 
 

(๗) 
๒.๑ ขาดผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมีมาตราการให้
คณาจารย์จัดท าผลงาน
วิชาการที่ได้รับการร้บรอง
คุณภาพ คือ ก าหนดให้
อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงาน
วิชาการต้องจัดท าผลงาน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในปี งบประมาณ ๒๕๕๘
การด าเนินงานควบคุมความ
เสี่ยงในเรื่องดังกล่ าว ต้อง
อาศัยระยะเวลาท าให้ต้อง
เป็นความเสี่ยงต่อไป 

เป็นความเสี่ยงที่ต้อง
ด าเนินการต่อไป 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมก าหนด หรือ
มีมาตรการให้คณาจารย์
จัดท าผลงานวิชการ โดย
บูรณาการ การจัดท า
ผลงานวิชาการอย่างเป็น
ระบบต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ ด าเนินการภายใน 
๓๐  กันยายน ๒๕๕๙ 

จากผลการด าเนินงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะฯ ยังต้องควบคุมต่อไป 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 



ปย. ๒ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
แผนบริหารความเสี่ยงการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
๒. ด้านการวิจัย(ต่อ) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 (๑) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะหรือการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม 
 

(๗) 
๒ . ๒ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ท างานวิจัยและ
ต้องส่งผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

จากการด าเนินมีผลงานที่ดี
ขึ้นในระดับเนื่องจากการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยัใน
ระดับชาติและนานาชาติ
จะต้องผ่านกระบวนการ
ขั้นตอนที่ต้องอาศัยเวลาใน
การด าเนินงาน จึงยังคงเป็น
ความเสี่ยงในรอบ
ปีงบประมาณต่อไป 

เป็นความเสี่ยงที่ต้อง
ด าเนินการควบคุมในรอบ
ปีงบประมาณต่อไป 

คณะต้อมีนโยบายที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ท างานวิจัยและต้องตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ ด าเนินการภายใน ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

จากผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการควบคุม
ภายในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ซ่ึงมี ผลงาน
ต้องควบคุมการด าเนินงาน
ได้แก่ รายชื่อผู้ได้รับทุน
งบอุดหนุนงานวิจัยปี ๒๕๕๙
ยังคงต้องควบคุมต่อไป 



 

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
       แผนบริหารความเสี่ยงการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

  
๓.ด้านการบริการวิชาการ(ต่อ) 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 (๑) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(๒) 

การประเมินผล/ 
การควบคุม 

 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะหรือการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม 
 

(๗) 
๓ . ๑  การติดตามผล
ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

มีระบบกลไกติดตามผล
ผู้รับบริการวิชาการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดย
ผู้ดูแลโครงการติดตาม และ
ให้มีการรายงานในการ
ประชุมวิชาการของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการควบคุม 
มีความเสี่ยงในระดับต่ า 
ความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์ โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงน้อย เพราะมี
กลไกควบคุมและมีการปรับ
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า 
เพราะมีระบบและกลไก
ควบคุมติดตามผลผู้รับบริการ
และแผนการน าไปใช้
ประโยชน์ 

ฝ่ายวิชาการด าเ นินการ
ควบคุมตามระบบกลไกที่มีอยู่ 
ซึ่งเพียงพอและไม่เป็นความ
เสี่ยงอีกต่อไป 

- ผลการด าเนินโครงการ 
มีการติดตามการน าไปใช้
ประโยชน์และรายงานผลต่อ
กรรมการประจ าคณะ ในปี 
๒๕๕๗ ครบทั้ง ๘ โครงการ 
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        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
แผนบริหารความเสี่ยงการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

       
๓.ด้านการบริการวิชาการ(ต่อ) 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 (๑) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(๒) 

การประเมินผล/ 
การควบคุม 

 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะหรือการปรับปรุง

เพ่ิมเติม 
 

(๗) 
๓ . ๑  การติดตามผล
ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

ประธานการประชุมวิชาการ
คณะฯชี้แจงที่ ประชุมให้
ทราบถึงภารกิจติดตามผล
ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละโครงการ 
โดยการใช้แบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการควบคุม 
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือเทียบ
กับเกณฑ์พบว่า โอกาสเกิดมี
ความเสี่ยงน้อย มีผลกระทบ
ความเสี่ยงในระดับสูง 
เพราะมีโอกาสที่โครงการจะ
ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด 

ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ได้ปรับปรุงระบบกลไก
โครงการบรรจุในวาระการ
ประชุมวิชาการคณะฯ 
เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานและผู้รับบริการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ของทุกเดือน 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้าภาควิชา 
- คณะกรรมการวิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ประธานและ
คณะกรรมการประเมินผล
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน สามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับปานกลางได้ 
เนื่องจากมีระบบการติดตาม
ผลผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 
๑.นอกจากติดตามผู้รับบริการ
น าความรู้ไปใช้ปร ะโยชน์ผ่าน
ทางแบบสอบถาม แล้วควร
เพิ่มการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ โดยเลือกจากผู้ที่
ตอบแบบสอบถามกลับ 
๒ . ควรมีแผนและระบบ
ติดตามผลผู้รับบริการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ

 ปย. ๒ -๑  

 



 

 
 
 

ท าแผนด าเนินงานบริการ
วิชาการคณะฯ 

       
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
แผนบริหารความเสี่ยงการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
๔.ด้านการบริหารจัดการ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 (๑) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะหรือการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม 
 

(๗) 
 
๔ . ๑ ระบบ สารบรรณไม่
ทันสมัย 
 

 
-- ใช้ระบบ  IT ช่วยในการ
จัดเก็บและค้นหาข้อมูล 
-จัดให้มีการอบรม      E-
document ให้กับเจ้าหน้าที่
ส านักงานทุกคน 
 

 
- ผลการควบคุมเป็นที่น่า
พอใจในระดับหนึ่งแต่ยังมี
ข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เช่น 
การตรวจสอบ ค้นหาหนังสือ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 

 
- การจัดเก็บหนังสือราชการ
ยังไม่ทันสมัย 
-การตรวจระบบค้นหน้า
หนังสือราชการต้องใช้เวลา 

 
-ใช้ ระบบสารสนเทศ
อิเลคทรอนิกส์    ( E-
document) และGoogle 
Drive กับงานสารบรรณของ
คณะ 

 
๓๐  กันยายน ๒๕๕๙/ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.ผลการด าเนินงาน 
๑ . ๑ จัดให้มีการเก็บ
หนังสือราชการไว้ที่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ที่เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
๑ .๒ เจ้าหน้าที่ประจ า
ส านักงานคณะฯทุกคน
สามารถ ได้รับการอบรม
การ- ใช้ระ บบสารสนเทศ
อิเลคทรอนิกส์ ( E-
document) และGoogle 
Drive 
 
 
 



 

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
แผนบริหารความเสี่ยงการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

 

๔.ด้านการบริหารจัดการ(ต่อ) 
กระบวนการปฎิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 (๑) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

ผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะหรือการ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม 
 

(๗) 
๔ . ๒  การ เกิดเหตุการณ์
ร้ายแรงภายในคณะ 
 

- ประชุมชี้แจง จัดท าป้าย
รณรงค์ การประหยัดไฟ 
- การท าป้ายมาตรการใน
การจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 
- การเกิดอัคคีภัยที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงเช่น
สายไฟเก่า /มีวัตถุไวไฟ 
รวมถึงการขาดความรู้ /
ตระหนัก /ความร่วมมือใน
การใช้ การบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- อุบัติเหตุ /การทะเลาะ
วิวาท ที่ก่อให้เกิดการ
ผลกระทบทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของนักศึกษาและ
บุคลากร 

ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
 

- การเกิดอัคคีภัยที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงเช่น
สายไฟเก่า/มีวัตถุไวไฟ 
รวมถึงการขาดความรู้/
ตระหนัก/ความร่วมมือใน
การใช้ การบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- อุบัติเหตุ/การทะเลาะ
วิวาท ที่ก่อให้เกิดการ
ผลกระทบทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของนักศึกษาและ
บุคลากร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปย. ๒ -๑ ปย. ๒-๑   
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                          (ผู้ช่วยศาสตร์ประสาน       อุฬารธรรม) 
                              คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

             
 


