


ค ำน ำ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปนเครื่องมือใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2561-

2565 บรรลุตามพันธกิจ เปาหมาย และ ตัวชีว้ัด และในการน้ีไดนําหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมกับหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ที่จะ

ตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence: EdPEx) เพื่อใหองคกรมีมาตรฐานการ จัดการที่ดีสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเรียน และผูมีสวนไดสวน

เสีย และใชหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามมาตรฐานของ COSO ERM (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  

  ซึ่งมีองคประกอบครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน การ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการ

บริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทัง้กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องคกรจะเกิด

ความเสียหาย เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมิน

ได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ และเพื่อใหระบบตาง ๆ มีความพรอมใชงาน ตลอดจนมีการปรับปรุง

ระบบอยางตอเน่ืองทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอผูบริหารและคณะ-หนวยงานและบุคลากร

ในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายการ ปฏิบัติงานประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางเต็ม

กําลังเพื่อรวมกันผลักดันงานใหบรรลุ ยุทธศาสตรขององคกร 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ประจําปีงบประมาณ 2565 
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บทท่ี 1 บทน ำ 

 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตัง้ขึ้นตามการแบ่งส่วน

ราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518 จึงเริ่มมีคณะเป็นครัง้

แรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะและ

หน่วยงานในคณะตามลําดับ ดังน้ี 

                                                                  

 พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลยัครู มีการจัดตัง้ “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมหีน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 

1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวดวิชาค

หกรรมศาสตร์ 5) หมวดวชิาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 พ.ศ. 2519  เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และจัดตัง้

หมวดวิชาสุขศึกษา 

 พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะ

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชา คหกรรม

ศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปะ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 6) ภาควิชา

สุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  ปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราช

ภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ

สงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี  1) 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) 

ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2538   เปลี่ยนชื่ อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี                  

1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ภาควิชาคอมพิวเตอร์               

8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดตั้ง

หน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) สํานักงานเลขานุการคณะ  

 พ.ศ. 2540  แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตัง้เป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

พ.ศ. 2541  ทดลองนําระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ

“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ทําหน้าที่

บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) สํานักงานเลขานุการ

คณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ 5) โปรแกรม

วิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี 9) 
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โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 

13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวม

โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี  1) 

สํานักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 4) โปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 7) 

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร์ 10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พ.ศ. 2547  (15 มิ.ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคง

มีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

 พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สํานักงานคณบดี” 

 พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) สํานักงานคณบดี 2) ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรม

วิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร์ 4) โครงการจัดตัง้ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัด

ประกอบด้วย 1) สํานักงานคณบดี 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์            

4) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและ

ชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์          

9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการ 

หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 สํานักงาน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังน้ี 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งาน

สนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2561    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตัง้และการบริหารงานโปรแกรมวิชา และได้ออก

ประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีโครงการ

สร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จํานวน 13 หลักสูตร ดังน้ี  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
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5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  

13) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 

 พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร 

จ านวน 16 หลักสูตร ดังน้ี  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

10) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

15) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

16) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 

1.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ และนโยบำย  

ปรัชญำ เน้นคุณธรรม นําวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

  

วิสัยทัศน ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชัน้นําที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

  

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 

3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
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5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 

  

ค ำนิยม W  =  Wisdom    

หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  

I  =  Innovation   

หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

S  =  Smart   

หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้ชีวิต และ

บุคลิกภาพที่ดีด้วย 

H  =  Happiness   

หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 

อัตลักษณ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ “เป็นคน

ดี มีทักษะชีวิต มีจิตสำธำรณะ” 

 นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดด ีและทาดี หมายถึง คิด พูด และทํา สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ท่าน 

 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชํานาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดาเนินชีวิต 

ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ

ความเครียด 

 นิยาม มีจิตสำธำรณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทํากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตัง้อยู่บน

พื้นฐานของความตัง้ใจดี และเจตนาดี 

 

เอกลักษณ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ 

“มหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น” 

 นิยาม กำรพัฒนำท้องถิ่น หมายถึง การทาให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นงอกงามขึ้น ทัง้น้ีการทาให้

ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทัง้ด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ / นโยบำย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสููสากล 

  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้างชุมชนแหูงปัญญา 
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  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 3 น าพาองค์กรความสุขและความม่ันคง 

  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 4 ธ ารงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถ่ินตนอยูางย่ังยืน 

 

 นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย  

1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.1) มูุงเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1.2) ป รับป รุง พัฒนาหลักสูตรระ ดับป ริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษาใ ห้ เ ป็นไปตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและให้ทันตูอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

1.3) พั ฒน า รู ป แ บบก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ยน า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศม า ใ ช้ เ พื่ อ เ พิ่ ม 

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4) มูุงเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่ อให้ ได้  

นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5) จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ  และคณิตศาสตร์  เพื่ อเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาใหมู  

1.6) สูงเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 

 

2. นโยบำยด้ำนงำนวิจัย 

2.1) สูงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 

2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 

2.3) สนับสนุนและจัดหาแหลูงทุนสนับสนุนการวิจัย 

2.4) สร้างเครือขูายการวิจัยระหวูางกลูุมวิจัยหรือหนูวยวิจัย  (Research Unit) ของคณะ 

กับมหาวิทยาลัยหรือหนูวยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  

2.5) สูงเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพรูผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการ ในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

2.6) สูงเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.7) สูงเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสัน้ในตูางประเทศ 

2.8) สูงเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 

2.9) ยกยูอง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเดูน 

 

3. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 

3.2) สร้างเครือขูายการให้บริการวิชาการกับหนูวยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน 

3.3) สูงเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ งานวิจัย 

3.4) สูงเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีสูวนรูวมในการให้บริการ วิชาการแกูท้องถิ่น 

3.5) จัดตัง้ศูนย์บริการวิชาการแกูท้องถิ่น เชูน ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
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4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 

4.1) สูงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหูงชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2) สูงเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

4.3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกทีเ่อื้อตูอการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิต ของนักศึกษา 

4.4) สูงเสริมให้นักศึกษา ศิษย์ เกูา และคณะมีความรักและภาคภูมิ ใจตูอสถาบันโดยผูาน 

กิจกรรมนักศึกษา 

4.5) ยกยูองและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเดูน 

4.6) สูงเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแตูขาดแคลน ทุนทรัพย์ 

 

5. นโยบำยกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร 

5.1) สู ง เ ส ริ มส นั บสนุนอ า จ า รย์ แ ล ะบุ คล ากร ให้ มี ต า แห นู งท า งวิ ช าก า ร  และมี ค ว าม 

ก้าวหน้าทางสายงาน  

5.2) สูงเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร  ศึกษาตูอรวมทั้ง ฝึกอบรมระยะสั้น  และ 

ประชุมสัมมนาทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

5.3) ยกยูองและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเดูน 

 

6. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

6.1) ก าหนดแผน  และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีสูวนรูวมของอาจารย์  บุคลากรของคณะ 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ วิชาการ 

และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรรูวมกันระหวูางหนูวยงาน ภายในและภายนอก 

6.3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.4) น าระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานในคณะ 

6.5) น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มูุ ง เ น้นให้อาจารย์  บุคลากร มีความสุข 

รักองค์กรและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 

7. นโยบำยด้ำนกำรวิเทศสัมพันธ์และประชำสัมพันธ์ 

7.1) ก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชูวยการประชาสัมพันธ์ 

7.3) ประสานความรูวมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และสูงเสริมกิจการความสัมพันธ ์กับตูางประเทศ 

 

8.นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอยูาง ตูอเน่ือง 

8.2) พัฒนาและสร้างเครือขูายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวูางคณะและสถาบัน 

8.3) น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 
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9. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

9.1) สู ง เสริมและสนับสนุนให้อ าจารย์  บุ คลากร และนักศึกษามีสู วนรู วมในกิ จกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

9.2) สูงเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและ การเรียนการสอน 

9.3) สูงเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 

10. นโยบำยด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่สำกล 

10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษ  ภาษาประเทศสมาชิกอา เซี ยน เพื่ อการสื่ อสาร 

ของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 

10.2) สู ง เสริมสนับสนุน ให้อ าจารย์  บุคลากร และนักศึกษาได้ เ ปิด โลกทัศน์  เข้ า รู วม 

กิจกรรมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ ในตูางประเทศ 

10.3) สูงเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่ อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบัน 

อุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

สีประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 สี เหลือง คือ สีประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เ ป็นสีที่แสดงถึงความสวูางรูุ ง โรจน์ 

การประสบความส าเร็จ เป็นสีแหูงความเป็นมงคล ความเจริญรูุงเรือง 

 รหัสสี CMYK = 1,12,100,0 

 
 

สัญลักษณค์ณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที่ 1.1 

 
ภำพที่ 1.1 สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ต้นไม้ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ต้นไม้ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ใบไม้สีทอง หรือ ต้นดาโอ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์  Bauhinia 

aureifolia K.&S.S.Larsen เป็นไม้มงคล มีลักษณะเดูนตรงที่มีใบสีทองสวยงาม ดังภาพที่ 1.2 

 

 
ภำพที่ 1.2 ตน้ใบไม้สทีอง 

ที่มำ :  อมรรัตน์ ชชูื่น, 2563 
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1.3  โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบูงสูวนราชการดังน้ี (ภาพที ่1.3) 

ภำพที่ 1.3 โครงสรา้งการบรหิารคณะ 

 

 คณบดี เ ป็นผู้ก าหนดนโยบายคณะ  ด้ านการบริหารงานมีรองคณบดี ฝู ายตู าง  ๆ เ ป็นผู้ ชู วย 

บริ ห า ร ง าน ในด้ าน วิ ช าก า ร  ด้ าน ง าน วิ จั ย  และด้ านกา รพัฒนา นักศึ กษ า  โดยคณบดี ก า กั บดู แล 

การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) ที่ก ากับการด าเนินงาน 

ของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

1.4 คณะกรรมกำรบริหำรคณะ  

 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการ 

บริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.4.1  คณะกรรมกำรบริหำรคณะ (กบ.) 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

 รองคณบดีฝูายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

 รองคณบดีฝูายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 

คณบด ี

หลักสูตร         

16 หลักสูตร 
หัวหน้าส านักงานคณบด ี

งานบริหารงานทั่วไป 

งานสนับสนนุพนัธกิจอุดมศึกษา 

รองคณบด ี

ฝูายวชิาการและประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ฝูายวิจยั บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ ์

ฝูายพฒันานักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 
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 รองคณบดีฝูายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

 ประธานหลักสูตร 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  อินทสร 

   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 

   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 

   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 

   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์

   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 

   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนูนูุน 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 

   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลชูวย 

   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 

   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 

   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 

   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 

   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
 

 1.4.2  คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรคณะ (กช.) 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

 รองคณบดีฝูายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

 ประธานหลักสูตร 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  อินทสร 

   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 

   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 

   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 

   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์

   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 

   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนูนูุน 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 

   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลชูวย 

   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 

   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
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   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 

   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 

   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 

   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูชื่น 
 

 1.4.3  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ (กป.) 

 ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ  คณบดี    ประธานกรรมการ 

 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบดี   รองประธานกรรมการ 

 ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ผศ.ค ารณ  พิทักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ผศ.ดร.พลพัฒน์   รวมเจริญ ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 

 ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์  ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 

 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 

 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 

 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ   

 

1.5 หลักส่ตรที่เปิดสอน และจ ำนวนนักศึกษำ 

 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 16 

หลักสูตร  รายละเอียดดังน้ี  

 นักศึกษาภาคปกติ ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จ านวน 15 หลักสูตร  มีนักศึกษาทัง้สิน้ 1,430  คน 

 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษาทัง้สิน้  14 คน       

 รวมจ านวนนักศึกษาภาคปกติ 1,444 คน 

 นักศึกษาภาค กศ.บป. ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร  มนัีกศึกษาทัง้สิน้ 86  คน 

 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา (ภาคปกติ 4 ชัน้ปี) 

หลักส่ตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศกึษำทัง้หมด 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท 

ภำคปกต ิ   

1) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 35  

2) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                115  

3) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 184  

4) วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 133  

5) วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 168  

6) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  57  

7) วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 203  
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หลักส่ตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศกึษำทัง้หมด 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท 

8) วท.บ. สาขาวิชาเคมี 48  

9) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  61  

10) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  319  

11) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 12  

12) ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 31  

13) ค.บ. สาขาวิชาเคมี 27  

14) ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 27  

15) ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 10  

16) ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  14 

รวม 1,430 14 

รวมทัง้สิน้ 1,444 

ภำค กศ.บป.   

ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 86  

รวมทัง้สิน้ 86  

ที่มา: ส านักสูงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2564) 

 

1.6 จ ำนวนบุคลำกร 

 ปี ก า รศึ กษา  2564 คณะวิทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี  มี บุ คล ากรทั้ งหมดจ านวน  119  คน 

แบูงเป็นสายวิชาการ จ านวน 101 คน สายสนับสนุน จ านวน 18 คน (ตารางที่ 1.2 และตารางที่ 1.3)  

ตำรำงที่ 1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตูอ ปีการศึกษา 2564  

ต ำแหนูงทำงวิชำกำร 
คุณวุฒ ิ

รวม ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำตูอ 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

อาจารย์ 1 45 24 70 66 4 

ผู้ชูวยศาสตราจารย์  16 14 30 26 4 

รองศาสตราจารย์   1 1 1  

รวม (คน) 1 61 39 101 93 8 

ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2564) 

 

ตำรำงที่ 1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมด ประจ าปีการศึกษา 2564 

ประเภท จ ำนวน (คน) 

ข้าราชการ 1 

พนักงานราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 9 

พนักงานประจ าตามสัญญา 6 

รวม 18 

ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สิงหาคม 2564) 
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1.7  อำคำรสถำนที่  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 6 อาคาร (ตารางที่ 1.4) 

ตำรำงที่ 1.4 อาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมำยเลขอำคำร ช่ืออำคำร 

8 อาคารเรียน   

10 อาคารเรียน 

35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

72 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 

73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อยููระหวูางการปรับปรุง) 

ที่มา: ฝูายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2564) 
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บทท่ี 2 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

 

2.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน   

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบในการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน โดยการบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ

ดําเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย (ทัง้ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

เช่นชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ

คุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคํานึงถึง

การบรรลุเป้าหมายของคณะตามยุทธศาสตร์ที่สําคัญ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  ดังน้ี 

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทัง้องค์กรโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 

2. ให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วทัง้องค์กร 

3. ให้มีการติดตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4. ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี 

5. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานตามปกติ 

 

2.2 วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

1. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลด

ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และ

ตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

3. เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือ

ได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

4. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

2.3 ประเภทควำมเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะ

ยาวขององคกรซึ่งจะไดรับผลกระทบจากเรื่องสภาพแวดลอมขององคกรนโยบายของผู้บริหารปริมาณ

เงินทุนที่มีอยูหรืองบประมาณที่ไดรับความเสี่ยงทางดานน้ี เชน ความเสี่ยงของการเสียอํานาจควบคุมการ

ขาดระบบควบคุมความเสี่ยงเกิดจากการเมืองชื่อเสียงและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทาง

กายภาพเปนตน 
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2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาการ

ปฏิบัติงานประจําวันหรือการดําเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

ความเสี่ยงดานน้ีเชนการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือ

ไมมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนตน 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารและควบคุมทางการ

เงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลผลกระทบการเงินที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก เชน ขอบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานที่เกี่ยวของไ ดแก กรมบัญชีกลาง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินสํานักงบประมาณรวมทัง้การจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมเปนตน 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นขอกฎหมายระเบียบการปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียการปองกันข้อมูลรวมถึง

ประเด็นทางดานกฎระเบียบอื่นๆ 

 

2.4 แนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ยึดถือแนวทางการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน  ข้อที่ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็น

ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ

ดําเนินงานตรมพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดําเนิน 

ดังน้ี 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่าง

ต่อไปน้ี 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 

สถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 การบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประกอบด้วย

องค์ประกอบ  ดังน้ี 
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 1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2. คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลยั

ราชภัฏสงขลา 

 

1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการ

บริหารงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นไปอย่าง

เหมาะสมและทั่วทัง้มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด

ขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถ

กําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดลง อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้   โดยมีการแต่งตั้ง

คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย/คณะ/สํานัก/สถาบัน  รวมทั้งระบุหน้าที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการฯและมีการประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย (คําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

อธิการบด ี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ               

ควบคุมภายใน 

คณะกรรมการอํานวยการ และ 

คณะกรรมการดําเนินงานบรหิารความเสี่ยงฯ 

คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะ /สถาบนั /สํานัก 

สภามหาวทิยาลัย 
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4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ    กรรมการ 

7. อาจารย์จักสิทธิ ์ โอฬาริกชาติ    กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว  กรรมการ 

9. อาจารย์อรนุช  สุขอนันต์    กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร  ศรีรักษ์   กรรมการ 

11. อาจารย์ผจงสุข  สุธารัตน์    กรรมการ 

12. อาจารย์ ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี    กรรมการ 

13. อาจารย์ชนรรค์  พงศ์อาทิตย์    กรรมการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์   กรรมการ 

15. อาจารย์ ดร.วรพล  หนู่นุ่น    กรรมการ 

16. อาจารย์นพมาศ  ร่มเกต ุ    กรรมการ 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย  กรรมการ 

18. อาจารย์กนิษฐา  พงศ์อาทิตย์    กรรมการ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ   กรรมการ 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ  กรรมการ 

22. นางพิไลพร  คงเรือง     กรรมการ 

23. นางอมรรัตน์  ชูชื่น     กรรมการ 

24. นางสุรัตนา  เพ็ญจํารัส     กรรมการ 

25. นางสาวยุพดี  พันธ์ุสะ     กรรมการ 

26. นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ    กรรมการและเลขานุการ  

หน้ำที่ 

 งานบริหารความเสี่ยง 

1. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

2. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้รับจากการวิเคราะห์ 

3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  

4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

5. นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 งานการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

1. จัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะฯ 

2. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะฯ 

3. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
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บทท่ี 3 

แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยยึดถือ

แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ข้อที่ 3 

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
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แบบ SKRU-ERM 1 

 3.1 กำรส ำรวจควำมเสี่ยง 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 

 Objective: 1.2   : บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 

 Key Result 1.2.1  : อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ 

 กลยุทธ์ (โปรแกรม) 1  : ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่      

 โครงการ/งาน   : 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU) และประชุมครูแนะนําเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

      2. โครงการแนะนําหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบและการ

         ออกบูธไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา สตูล  ตรัง  

      3. โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ความเสี่ยง 

 
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 

ประเภท/ด้าน 

(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสีย่งด้านการ

ดําเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความ

เสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งที่มาของความเสี่ยง 

(ความเสี่ยงภายใน, 

ความเสี่ยงภายนอก)  

จํานวนรับนักศึกษาไม่เป็นไป

ตามแผนรับ 

1. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

2. ประชากรวัยเรียนน้อยลง 

3. นักเรียนที่จบสายวิทยาศาสตร์น้อยลง 

4. ในจังหวัดสงขลามีสถาบันการศึกษาให้เลือกหลากหลาย 

5. นโยบายรัฐบายเน้นการศึกษาสายวิชาชีพ 

6. นักเรียนไม่สนในเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเน่ืองจากสามารถสร้าง

รายได้ได้โดยตนเอง เช่น การขายของออนไลน์ 

7. ครอบครัวของนักเรียนมีปัญหาด้านรายได้ ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้

เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

ความเสี่ยงภายนอก 



23 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบ SKRU-ERM 1 

 3.1 กำรส ำรวจควำมเสี่ยง 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 

 Objective: 1.2   : บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 

 Key Result 1.2.2  : ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

 โปรแกรม    : พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด       

 โครงการ/งาน   : 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   2.โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่   3. โครงการลดการ Drop Out ของนักศึกษา 

      4. กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง (ติมเข็มเน้ือหาชุดวิชา)   5. เครือข่ายดูแลนักศึกษา 

 

ควำมเสีย่ง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึน้  

ประเภท/ด้ำน 

(ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์, ควำมเสีย่งด้ำน

กำรด ำเนินงำน, ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน, 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำม

กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

แหล่งที่มำของควำมเสี่ยง 

(ควำมเสี่ยงภำยใน, 

ควำมเสี่ยงภำยนอก)  

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามี

แนวโน้มลดลง 

1. นักศึกษามีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

3. นักศึกษาย้ายที่เรียนไปที่อื่น/คณะอื่น 

4. นักศึกษามีปัญหาด้านการเงินและครอบครัว 

ความเสี่ยงภายนอก 

นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐาน

ของคณะ และรายวิชาวิจัย 

1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์น้อย 

2. นักศึกษาทําวิจัยไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณในการซ่อมบํารุงวัสดุครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน 

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

3. นักศึกษามปัีญหาดา้นการเงินและครอบครัว ความเสี่ยงภายนอก 

 

 



24 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบ SKRU-ERM 1 

 3.1 กำรส ำรวจควำมเสี่ยง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   : ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 

Objective: 1.1   : ความโดดเด่นด้านวิชาการ 

Key Result 1.1.1  : มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรใหม่ 

โปรแกรม  : 1. สนับสนุนการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา   

       2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ 

โครงการ/งาน   : 1. โครการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 3 ปีครึ่ง 2.พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่หลากลหายและมีประสิทธิภาพ 3.โครงการ

      พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย  4.โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและหลักสูตรระยะสัน้  5.โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ 

 

ควำมเสีย่ง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึน้ 
 

ประเภท/ด้ำน 

(ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์, ควำมเสีย่งด้ำนกำร

ด ำเนินงำน, ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน, ควำม

เสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย  

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

แหล่งที่มำของควำมเสี่ยง 

(ควำมเสี่ยงภำยใน, 

ควำมเสีย่งภำยนอก)  

การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

1. ความต้องการของผู้เรียนมีหลากหลาย  

2. ข้อจํากัดด้านอาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่

ต้องการพัฒนา 

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

3. หลักสูตรต้องปรับปรุงให้เป็นไปตาม มคอ.1 ทําให้ไม่สามารถปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

ความเสี่ยงภายนอก 

 

 

 

 



25 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบ SKRU-ERM 1 

3.1 กำรส ำรวจควำมเสี่ยง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   : นําพาองค์กรสู่ความสุขและความมั่งคง 

Objective: 3.2   : เป็นองค์กรคุณภาพ 

Key Result 3.2.5  : มหาวิทยาลัยมีแผนเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 

โปรแกรม  : ทบทวนและจัดทําแผนบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต      

โครงการ/งาน   : 1.โครงการทบทวนและจัดทําแผนบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต  2.โครงการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและ

      ภัยพิบัติ  3.โครงการติดตัง้ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 

 

ควำมเสีย่ง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึน้  

ประเภท/ด้ำน 

(ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์, ควำมเสีย่งด้ำนกำร

ด ำเนินงำน, ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน, ควำม

เสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย  

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

แหล่งที่มำของควำมเสี่ยง 

(ควำมเสี่ยงภำยใน, 

ควำมเสี่ยงภำยนอก)  

สถานการณ์ฉุก เ ฉินที่ส่ งผล

กระทบต่อการจัดการเรียนการ

สอน 

 

1. เกิดความชํารุดเสียหายของฝ้า/เพดาน หรือหลังคารั่ว ทําให้ไม่สามารถ

ใช้อาคาร/ห้องเรียนได้ตามวันเวลาที่กําหนด 

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

2. เกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทําใหนั้กศึกษาขาด

โอกาสในการใช้หอ้งปฏบิัติการ และการออกภาคสนาม รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

3. นักศึกษาขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ 

ความเสี่ยงภายนอก 

สถานการณ์ที่ส่งผลต่อความ

ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ภาวะเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย  ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

2. ไฟฟ้าลัดวงจรทาํให้เกิดไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก เกิดความเสียหายแก่

เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

ความเสี่ยงภายนอก 



26 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบ SKRU-ERM 1 

 3.1 กำรส ำรวจควำมเสี่ยง 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   : นําพาองค์กรสู่ความสุขและความมั่งคง 

 Objective: 3.3   : สร้างรายได้เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

 Key Result 3.3.4  : หลักสูตรระยะสัน้เพื่อจัดหารายได้ระดับคณะ 

 โปรแกรม   : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีรายได้จากการจัดทําหลักสูตรระยะสัน้      

 โครงการ/งาน   : จัดทําหลักสูตรระยะสัน้เพื่อจัดหารายได้ระดับคณะ 

 

ควำมเสีย่ง ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึน้  

ประเภท/ด้ำน 

(ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์, ควำมเสีย่งด้ำน

กำรด ำเนินงำน, ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน, 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย  

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

แหล่งที่มำของควำมเสี่ยง 

(ควำมเสี่ยงภำยใน, 

ควำมเสี่ยงภำยนอก)  

งบประมาณจากเงินรายได้คณะ

ไม่เป็นไปตามแผน 

1. หลักสูตรฝึกอบรมไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงภายใน 

2. สถานการณ์ COVID-19 ทําให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงภายนอก 

 

 

 

 

 



27 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบ SKRU-ERM 2 

3.2 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ควำมเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยง 

กำรวิเครำะหค์วำมเสีย่ง (3) 
ระดับ

ควำมเสีย่ง 

ล ำดับ

ควำมเสีย่ง 
ระดับโอกำสทีจ่ะเกิด

เหตุกำรณค์วำมเสี่ยง 

ระดับควำมรนุแรง

ของผลกระทบ 

1. จํานวนรับนักศึกษาไม่

เป็นไปตามแผนรับ 

1. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 2 2 4 5 

2. ประชากรวัยเรียนน้อยลง 

3. นักเรียนที่จบสายวิทยาศาสตร์น้อยลง 

4. ในจังหวัดสงขลามีสถาบันการศึกษาให้เลือกหลากหลาย 

5. นโยบายรัฐบายเน้นการศึกษาสายวิชาชีพ 

6. นักเรียนไม่สนในเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเน่ืองจากสามารถสร้าง

รายได้ได้โดยตนเอง เช่น การขายของออนไลน์ 

7. ครอบครัวของนักเรียนมีปัญหาด้านรายได้ ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้

เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

2. อัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษามีแนวโน้ม

ลดลง 

1. นักศึกษามีผลการเรียนไมผ่่านเกณฑ์ 

2. นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัย 

3 3 9 4 

3. นักศึกษายา้ยที่เรียนไปทีอ่ื่น/คณะอื่น 

4. นักศึกษามปัีญหาดา้นการเงินและครอบครัว 

3. นักศึกษาไม่ผา่น

รายวิชาพื้นฐานของ

คณะ และรายวชิาวิจัย 

1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์น้อย 

2. นักศึกษาทําวิจัยไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3. งบประมาณในการซ่อมบํารุงวสัดุครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน 

3 3 9 4 

4. นักศึกษามปัีญหาดา้นการเงินและครอบครัว 
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ควำมเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยง 

กำรวิเครำะหค์วำมเสีย่ง (3) 
ระดับ

ควำมเสีย่ง 

ล ำดับ

ควำมเสีย่ง 
ระดับโอกำสทีจ่ะเกิด

เหตุกำรณค์วำมเสี่ยง 

ระดับควำมรนุแรง

ของผลกระทบ 

4. การปรับปรุงหลักสูตร

ไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

1. ความต้องการของผู้เรียนมีหลากหลาย  

2. ข้อจํากัดด้านอาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่

ต้องการพัฒนา 

3 4 12 2 

3. หลักสูตรต้องปรับปรุงให้เป็นไปตาม มคอ.1 ทําให้ไม่สามารถปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

5. สถานการณ์ฉุกเฉินที่

ส่ งผลกระทบต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

 

1. เกิดความชํารุดเสียหายของฝ้า/เพดาน หรือหลังคารั่ว ทําใหไ้ม่สามารถ

ใช้อาคาร/ห้องเรียนได้ตามวันเวลาที่กําหนด 

4 4 16 1 

2. เกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทําให้นักศึกษาขาดโอกาส

ในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการออกภาคสนาม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ใน

การเรียนการสอนและการวิจัย 

3. นักศึกษาขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ 

6. สถานการณ์ที่ส่งผลต่อ

ความปลอดภัยของชีวิต

และทรัพยส์ิน 

1. ภาวะเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย 2 5 10 3 

2. ไฟฟ้าลัดวงจรทําให้เกิดไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก เกิดความเสียหายแก่

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

7. งบประมาณจากเงนิ

รายได้คณะไม่เป็นไป

ตามแผน 

1. หลักสูตรฝึกอบรมไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด 4 4 16 1 

2. สถานการณ์ COVID-19 ทําให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามเป้าหมาย 

 

 

 

 



29 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบ SKRU-ERM 2-1 

 

การจัดทาํ Mapping 

ผ
ล
ก
ระ

ท
บ
ข
อ
งค

วา
ม
เส

ี่ย
ง 

5 5 10 15 20 25   

4 4 8 12 16 20  
 

สูงมาก (≥17) 

3 3 6 9 12 15  
 

สูง (11-16) 

2 2 4 6 4 10  
 

ปานกลาง (6-10)  

1 1 2 3 4 5  
 

ตํ่า (3-5) 

 1 2 3 4 5   ตํ่ามาก (1-2) 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

 

 

ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) 

  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย่งทีจ่ะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  

(Impact) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย  ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก  5 สูงมาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูงมาก 

4 สูง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง  4 สูง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูง 

3 ปานกลาง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง  3 ปานกลาง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีปานกลาง 

2 ตํ่า ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย  2 ตํ่า ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อย 

1 ตํ่ามาก ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  1 ตํ่ามาก ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อยมาก 

หมำยเหตุ  ตารางระดับความถี่หรือโอกาสฯ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบฯ  หน่วยงานสามารถเปลี่ยนแปลงโดยกําหนดให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลักษณะการ

ดําเนินงานได้ 

 

 

 

 

 

 



30 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 แบบ SKRU-ERM 3 

3.3 แผนบริหำรควำมเสี่ยงของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

(ด ำเนินกำรระหว่ำง 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ดัชนีชีว้ดั

ความเสี่ยง

หลัก (KRI) 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

วิธีบริหาร 

ความเสี่ยง 

แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

1. สถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่ ส่ งผลกระทบต่อ

การจัดการเรียนการ

สอน 

 

1. เกิดความชํารุดเสียหายของ

ฝ้า/เพดาน หรือหลังคารั่ว 

ทําให้ไม่สามารถใชอ้าคาร/

ห้องเรียนได้ตามวนัเวลาที่

กําหนด 

2. เกิดสถานการณ์การระบาด

ของโรค COVID-19 ทําให้

นักศึกษาขาดโอกาสในการใช้

ห้องปฏิบัติการ และการออก

ภาคสนาม รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ในการเรียนการสอน

และการวิจัย 

3. นักศึกษาขาดแคลน

อุปกรณ์ในการเรียน

ออนไลน์ 

สามารถ

จัดการเรียน

ใน

สถานการณ์

ฉุกเฉินได้ 

(ออนไลน์) 

อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

16 ลด 

หรือควบคุม 

1. ตรวจสอบสภาพอาคาร/ห้องเรียน ให้มี

ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

30 กันยายน 2565 

คณบด ี



31 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ดัชนีชีว้ดั

ความเสี่ยง

หลัก (KRI) 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

วิธีบริหาร 

ความเสี่ยง 

แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

2. งบประมาณจากเงนิ

รายได้คณะไม่เป็นไป

ตามแผน 

หลักสูตรฝึกอบรมไม่เป็นไป

ตามความต้องการของตลาด 

มรีายได้จาก

การจัด

โครงการ 

0.5 ลา้น

บาท/ 

ปีงบประมาณ 

16 ลด 

หรือควบคุม 

1. จัดทําหลักสูตรระยะสัน้ (หลักสูตร

ฝึกอบรม) 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้เข้า

คณะ 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิจยับริการ

วิชาการและวิเทศสัมพนัธ ์

3. การปรับปรุง

หลักสูตรไม่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของ

โลก 

 

1. ความต้องการของผู้เรียนมี

หลากหลาย  

2. ข้อจํากัดด้านอาจารย์ที่มี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ของหลักสูตรที่

ต้องการพัฒนา 

ปรับปรุง /

พัฒนา / 

หลักสูตร

ระยะสัน้ 

อย่างน้อย 1 

หลักสูตร 

12 ลด 

หรือควบคุม 

1. จัดทําหลักสูตรระยะสัน้ และหลักสูตร 

Credit bank 

2. การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ความไม่ปลอดภัย

ของชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

1. ภาวะเสี่ยงในการเกิด

อัคคีภัย  

2. ไฟฟ้าลัดวงจรทํ า ให้ เกิด

ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก เกิด

ความเสียหายแก่เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ 

มีการจัด

โครงการ

อบรมเรื่อง

ความ

ปลอดภัย

อย่าง 1 

โครงการ/ ปี

การศึกษา 

10 ลด 

หรือควบคุม 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ

ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 

2. โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่ อง 

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจํา

ทุกปี 

30 ก.ย. 65 

คณบด ี



32 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ดัชนีชีว้ดั

ความเสี่ยง

หลัก (KRI) 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

วิธีบริหาร 

ความเสี่ยง 

แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

5. อัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษามีแนวโน้ม

ลดลง 

1. นักศึกษามีผลการเรียนไม่

ผ่านเกณฑ ์

2. นักศึกษาไม่สามารถปรับตัว

ในการใชช้ีวิตในรัว้

มหาวิทยาลัย 

อัตราการคง

อยู่ของ

นักศึกษา 

ร้อยละ 80 

9 ลด 

หรือควบคุม 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

2. อาจารย์ ที่ ปรึ กษาติ ดตามเ ฝ้ าระวั ง

นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ ในภาวะ

เสี่ยง 

3. การให้บริการให้คําปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต 

4. โครงการติวก่อนสอบ กลางภาค-ปลายภาค 

5. มีกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่

ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-

รุ่นน้องและรักสถาบัน 

6. ทุนกู้ยืมสําหรับซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เพื่อการศึกษา 

30 กันยายน 2565 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- รองคณบดีฝ่ายพฒันา

นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

 

6. นักศึกษาไม่ผา่น

รายวิชาพื้นฐานของ

คณะ และรายวชิา

วิจัย 

1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน

ด้านวทิยาศาสตร์น้อย 

2. นักศึกษาทําวิจัยไมแ่ล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

3. งบประมาณในการซ่อม

บํารุงวสัดุครุภัณฑ์ในการ

เรียนการสอน 

นักศึกษา

ผ่านรายวชิา

พื้นฐานของ

คณะ และ

รายวิชาวจิัย 

ร้อยละ 70 

9 ลด 

หรือควบคุม 

1. โครงการปรับพื้นฐานความรู้ดา้น

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

3. มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษาติดตาม

นักศึกษา 

4. มีการใช้ทรัพยากรสนับสนนุการทําวจิัย

ร่วมกัน 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 



33 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ดัชนีชีว้ดั

ความเสี่ยง

หลัก (KRI) 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

วิธีบริหาร 

ความเสี่ยง 

แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

5. จัดทําบนัทึกการใช้งานวสัดุครุภัณฑ์ใน

การเรียนการสอนและการวิจยัเพื่อ

จัดลําดบัความสําคัญในการซอ่ม 

6. จัดทําแผนการซอ่มบํารุงครุภัณฑ์

ประจําปีในการเรียนการสอนและทาํวิจัย 

7. จํานวนรับนักศึกษา

ไม่เป็นไปตามแผนรับ 

1. หลักสูตรไม่สอดคล้องกบั

ความต้องการของผู้เรียน 

จํานวนรับ

นักศึกษา 

ปีการศึกษา 

2565 เป็นไป

ตามแผน 

ร้อยละ 80 

4 ลด 

หรือควบคุม 

1. สร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนในท้องถิ่น 

และประชาสัมพนัธ์หลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชงิรุก 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทนัสมัย

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 

3. ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์

ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาทัง้ใน

และนอกสถานที ่

4.  เพิ่มวิธีการคัดเลือกนักศึกษาด้วย

วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้นักศึกษา

ที่มีศักยภาพตรงตามสาขา โดยวิธีโควต้า

พิเศษ ทัง้ในและนอกสถานที่ 

5. เก็บข้อมูลทางสถิติการรับเขา้นักศึกษา

เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อ

ของนักศึกษาที่มาศึกษา 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 



34 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ดัชนีชีว้ดั

ความเสี่ยง

หลัก (KRI) 

ระดับ 

ความ

เสี่ยง 

วิธีบริหาร 

ความเสี่ยง 

แนวทางปรับปรุง 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

6. มีแรงจูงใจใหนั้กศึกษามาเรียน เชน่ ทนุ

เรียนดี ทนุอาหารกลางวัน 

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับอาจารย์

แ น ะ แ น ว ท า ง ศึ ก ษ า  /  ส ถ า น

ประกอบการ 

8. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์ เก่ า  /  ศิษย์

ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบบ SKRU-ERM 3-1 

  

3.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ควำมเส่ียง 

(1) 

ปัจจัยเส่ียง 

(2) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

ท่ีมีอย่่ 

(3) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

คงเหลือ 

(4) 

แนวทำงปรับปรุง 

(แผนงำน/กิจกรรม) 

 (5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผ่้รับผิดชอบ 

 (6) 

สถำนภำพกำร

ด ำเนินงำน 

(7) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ 

แนวทำงแก้ไข 

ในกำรด ำเนินงำน 

(8) 

1. สถานการณ์

ฉุ ก เ ฉิ น ที่

ส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

 

1. เกิดความชํารุดเสียหายของ

ฝ้า/เพดาน หรือหลังคารั่ว 

ทําให้ไม่สามารถใชอ้าคาร/

ห้องเรียนได้ตามวนัเวลาที่

กําหนด 

2. เกิดสถานการณ์การระบาด

ของโรค COVID-19 ทําให้

นักศึกษาขาดโอกาสในการใช้

ห้องปฏิบัติการ และการออก

ภาคสนาม รวมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ในการเรียนการสอน

และการวิจัย 

3. นักศึกษาขาดแคลนอุปกรณ์

ในการเรียนออนไลน์ 

16  ตรวจสอบสภาพอาคาร/ห้องเรียน 

ให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

30 กันยายน 2565 

คณบด ี

  



36 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเส่ียง 

(1) 

ปัจจัยเส่ียง 

(2) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

ท่ีมีอย่่ 

(3) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

คงเหลือ 

(4) 

แนวทำงปรับปรุง 

(แผนงำน/กิจกรรม) 

 (5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผ่้รับผิดชอบ 

 (6) 

สถำนภำพกำร

ด ำเนินงำน 

(7) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ 

แนวทำงแก้ไข 

ในกำรด ำเนินงำน 

(8) 

1. งบป ร ะม าณ

จากเงินรายได้

คณะไม่เป็นไป

ตามแผน 

หลักสูตรฝึกอบรมไม่เป็นไป

ตามความต้องการของตลาด 

16  1. จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ย ะ สั้ น 

(หลักสูตรฝึกอบรม) 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อหา

รายได้เข้าคณะ 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

บริการวิชาการและ

วิเทศสัมพนัธ์ 

  

2. การปรับปรุง

หลักสูตรไม่

ทันตอ่การ

เปลี่ยนแปลง

ของโลก 

1. ความต้องการของผู้เรียนมี

หลากหลาย  

2. ข้อจํากัดด้านอาจารย์ที่มี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ของหลักสูตรที่

ต้องการพัฒนา 

12  1. จัดทําหลักสูตรระยะสัน้ และ

หลักสูตร Credit bank 

2. การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  

3. ความไม่

ปลอดภัยของ

ชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

1. ภาวะเสี่ยงในการเกิด

อัคคีภัย  

2. ไฟฟ้าลัดวงจรทาํให้เกิด

ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก เกิด

10  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏิบัติการ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่ อ ง  ฝึกซ้อมดับ เพลิ งและ

อพยพหนีไฟ 

30 ก.ย. 65 

คณบด ี

  



37 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเส่ียง 

(1) 

ปัจจัยเส่ียง 

(2) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

ท่ีมีอย่่ 

(3) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

คงเหลือ 

(4) 

แนวทำงปรับปรุง 

(แผนงำน/กิจกรรม) 

 (5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผ่้รับผิดชอบ 

 (6) 

สถำนภำพกำร

ด ำเนินงำน 

(7) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ 

แนวทำงแก้ไข 

ในกำรด ำเนินงำน 

(8) 

ความเสียหายแก่เครื่องมือ

วิทยาศาสตร ์

3. ตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลิงเป็น

ประจําทุกปี 

4. อัตราการคง

อยู่ของ

นักศึกษามี

แนวโน้มลดลง 

1. นักศึกษามีผลการเรียนไม่

ผ่านเกณฑ ์

2. นักศึกษาไม่สามารถปรับตัว

ในการใชช้ีวิตในรัว้

มหาวิทยาลัย 

9  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่ อง การเตรียมความพร้อม

ก่อนสอบ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามเฝ้า

ระวังนักศึกษาที่มีผลการเรียน

อยู่ในภาวะเสี่ยง 

3. การให้บริการให้คําปรึกษาทางด้าน

การใช้ชีวิต 

4. โครงการติวก่อนสอบ กลางภาค-

ปลายภาค 

5. มี กิ จ ก ร รมขอ ง ฝ่ า ยพัฒน า

นั ก ศึ ก ษ า ที่ ช่ ว ย ก ร ะ ชั บ

ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่น

น้องและรักสถาบัน 

6. ทุนกู้ยืมสําหรับซื้อคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  



38 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเส่ียง 

(1) 

ปัจจัยเส่ียง 

(2) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

ท่ีมีอย่่ 

(3) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

คงเหลือ 

(4) 

แนวทำงปรับปรุง 

(แผนงำน/กิจกรรม) 

 (5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผ่้รับผิดชอบ 

 (6) 

สถำนภำพกำร

ด ำเนินงำน 

(7) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ 

แนวทำงแก้ไข 

ในกำรด ำเนินงำน 

(8) 

5. นักศึกษาไม่

ผ่านรายวชิา

พื้นฐานของ

คณะ และ

รายวิชาวจิัย 

1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน

ด้านวทิยาศาสตร์น้อย 

2. นักศึกษาทําวิจัยไมแ่ล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

3. งบประมาณในการซ่อม

บํารุงวสัดุครุภัณฑ์ในการ

เรียนการสอน 

9  1. โครงการปรับพื้นฐานความรู้

ด้านวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ

เรื่อง การเตรียมความพร้อม

ก่อนสอบ 

3. มีระบบอาจารย์ทีป่รึกษาติดตาม

นักศึกษา 

4. มีการใช้ทรัพยากรสนับสนนุ

การทําวิจยัร่วมกัน 

5. จัดทําบนัทึกการใช้งานวสัดุ

ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน

และการวิจัยเพื่อจัดลําดบั

ความสาํคัญในการซ่อม 

6. จัดทําแผนการซอ่มบํารุง

ครุภัณฑ์ประจําปีในการเรียน

การสอนและทําวิจยั 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

 

 

  

6. จํานวนรับ

นักศึกษาไม่

เป็นไปตาม

แผนรับ 

หลักสูตรไม่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของผู้เรียน 

4  1. สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนใน

ท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเชิงรุก 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  



39 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเส่ียง 

(1) 

ปัจจัยเส่ียง 

(2) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

ท่ีมีอย่่ 

(3) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

คงเหลือ 

(4) 

แนวทำงปรับปรุง 

(แผนงำน/กิจกรรม) 

 (5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผ่้รับผิดชอบ 

 (6) 

สถำนภำพกำร

ด ำเนินงำน 

(7) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ 

แนวทำงแก้ไข 

ในกำรด ำเนินงำน 

(8) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทั น ส มั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ

ภาพลักษณ์ผลงานของอาจารย์

และนักศึกษาทั้งในและนอก

สถานที่ 

4.  เพิ่มวิธีการคัดเลือกนักศึกษา

ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้

ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพตรง

ตามสาขา โดยวิธีโควต้าพิเศษ 

ทัง้ในและนอกสถานที่ 

5. เก็บข้อมูลทางสถิติการรับเข้า

นักศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม

การเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา

ที่มาศึกษา 

6. มีแรงจูงใจให้นักศึกษามาเรียน 

เช่น  ทุน เรี ยนดี  ทุนอาหาร

กลางวัน 



40 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเส่ียง 

(1) 

ปัจจัยเส่ียง 

(2) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

ท่ีมีอย่่ 

(3) 

ระดับ 

ควำมเส่ียง 

คงเหลือ 

(4) 

แนวทำงปรับปรุง 

(แผนงำน/กิจกรรม) 

 (5) 

ก ำหนดเสร็จ/ 

ผ่้รับผิดชอบ 

 (6) 

สถำนภำพกำร

ด ำเนินงำน 

(7) 

ปัญหำ/อุปสรรค/ 

แนวทำงแก้ไข 

ในกำรด ำเนินงำน 

(8) 

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

อาจารย์แนะแนวทางศึกษา / 

สถานประกอบการ 

8. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์ เก่า / 

ศิษย์ปัจจุบัน 

 

 

 


