
1. การปรับการเรียนการสอน (1) จํานวนนักศึกษาที่ 2 2 4 ปานกลาง 1) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ -คณะดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ คณะดําเนินการปรับปรงุหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ

ในยุค New Nolmal ใหมีความ เขาศึกษาแตละคณะไมเปนไป ความตองการของผูเรยีนและผูใชบัณฑิต ทันสมัย โดยใชระบบ AUN-QA ในการดําเนินการ มีการ ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยใช คณะวิชา

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตามเปาหมาย กําหนดโปรแกรม Learning Outcome (PLO) ใหสอดคลอง ระบบ AUN-QA ในการดําเนินการ กองประกันคุณภาพฯ

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู กับความตองการของ Stakeholder ในภาคอุตสาหกรรม มีการกําหนดโปรแกรม Learning ศูนยนวัตกรรมการศึกษา

ความสามารถอยางมีคุณภาพ Outcome (PLO) ใหสอดคลองกับ สนง.บริการวิชาการ

เปนที่พึงประสงค ความตองการของ Stakeholder งานสื่อสารองคกร

ในภาคอุตสาหกรรม

2) ยกระดบัการประกันคุณภาพ -คณะสงคณาจารยเขารวมอบรมตามโครงการ ไดแก โอกาสในการเกิดความเสี่ยงนอยลง

การศึกษาสูระดบัสากล (EdPEx ใน 1อบรมการจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุนที่ 9 แตยังคงตองควบคุมความเสี่ยงตอไป

ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา (11-12 ม.ค. 65) เนื่องจากเปนเกณฑการประกัน

และ AUN-QA ในระดับหลักสูตร) 2อบรมเกณฑ AUN-QA Overview v.4 รุนที่ 3 (26 ม.ค. 65) คุณภาพการศึกษาแบบใหม ซึ่งจําเปน

3อบรมพัฒนาผูประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ตองศึกษาทําความเขาใจตอไป

V.4 In-House Training ของ มศก. (2-4 ก.พ. 65)

4กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณในการบริหาร

จัดการหลักสูตรสูความเปนเลิศดวยเกณฑ AUN-QA

(31 ม.ค. 65)

5โครงการเตรียมความพรอมผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ EdPEx (EdPEx Assessor)

(28-30 ม.ีค. 65)

6โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เกณฑคุณภาพการ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดาํเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (1,22,29เม.ย.65, 6พ.ค.65)

3) เพ่ิมกลุมเปาหมายผูเรยีนโดยเปด

รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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หลักสูตร Non-Degree หลักสูตรระยะสั้น

Short Training Course และ หลักสูตร

ในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank)

ทั้งนี้ ควรมีระบบคลังหนวยกิตสําหรบั

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใหสามารถเทียบโอนหนวยกิตได

4) มีการเผยแพรประชาพันธบนเว็บไซต -คณะมีการประชาสัมพันธหลักสูตรผานชองทางตาง ๆ ไดแก โอกาสในการเกิดความเสี่ยงนอยลง

Social Media หรือสื่ออนไลนตาง ๆ ผานสื่อสังคมออนไลน Line และ facebook แตยังคงตองควบคุมความเสี่ยงตอไป

ใหตรงกลุมเปาหมาย เนื่องจากมีการแขงขันในการรบั

นักศึกษากับสถาบันตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น

2. การบริหารจัดการงบประมาณ  (1) ความไมสมดุลของ 3 4 12 สูง 1) มีการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน กองคลัง

ใหเกิดประสิทธิภาพ รายรับและรายจายจากจํานวน เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนที่เก่ียวของ กองแผนงาน

เพ่ือใหการใชจายงบประมาณ นักศึกษาที่ลดลง สงผลตอ เชน แผนการเงิน ตนทุนตอหลักสูตร กองกลาง

เกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด เสถียรภาพทางการเงิน เปนตน สนง.จัดการทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย 2) มีแผนการดําเนินการจัดหารายได สนง.บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย เชน การจัดหารายได สนง.บริหารการวิจัย

จากการใชประโยชนในพ้ืนที่ของ คณะวิชา

มหาวิทยาลัย หรือ กิจการเพ่ือการ

หารายไดตางๆ

3) มีการพิจารณาชองทางอื่นๆ ในการ

นําเงินไปลงทุนเพ่ือใหไดผลประโยชน

มากยิ่งข้ึน

4) มีแนวทางในการประหยัดคาใชจาย เชน

การพิจารณานําระบบ Solar rooftop มาใช

หรือปรับปรุงเครื่องใชไฟฟาที่มีอายุการใชงาน
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มาอยางยาวนาน

5) ตั้งเปาหมายรายไดจากการวิจัย เพ่ือ

ทดแทนรายไดที่ขาดหายไป

3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (1) ความสามารถดาน 2 3 6 ปานกลาง 1) สงเสริมและพัฒนาทักษะ ศูนยบริหารจัดการวิชา

สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ทางภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน ศึกษาทั่วไปฯ

เพ่ือตอบโจทยความตองการของ ที่จบการศึกษาในระดับ ใหสามารถผานเกณฑในระดบั B2 และคณะวิชา

ตลาดแรงงานสากลและประเทศ B2 ขึ้นไป ตามเกณฑวัดผล

ความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

(2) ทักษะทางดานการเปน 2 2 4 ปานกลาง 1) มีการพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ คณะมีรายวิชาที่สนับสนุนการสรางผูประกอบการ ไดแก กองบริหารงานวิชาการ

ผูประกอบการ ใหแกผูเรียน สงเสรมิใหมีความคิดสรางสรรค รายวิชา 612438-2560 การจัดการธุรกิจอาหาร (FOOD ศูนยนวัตกรรมการศึกษา

สามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือพัฒนา BUSINESS MANAGEMENT) คณะวิชา

ตอยอดไดในอนาคต รายวิชา 600118-59 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน (BUSINESS 

FOR EVERYDAY LIFE)

รายวิชา 616401-2560 เศรษฐศาสตรทางวิศวกรรมเคมี 

(CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS)

รายวิชา 618484-2560 การเปนผูประกอบการกับงาน

นวัตกรรม (INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPS)

4. การรกัษาความปลอดภัย (1) การดาํเนินงานเก่ียวกับ 1 3 3 ปานกลาง 1) ดําเนินการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ กองกลาง

และการปองกันอัคคีภัยดาน ระบบความปลอดภัยในชีวิต การจัดทําประกันอัคคีภัยอาคารและ กองงานวิทยาเขต

อาคารสถานที่และทรัพยสิน และทรัพยสิน รวมถึงอาคาร ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา พระราชวังสนามจันทร

ของมหาวิทยาลัย สถานที่ของมหาวิทยาลัย การจัดทําประกันภัย กองงาน

2) คณะ/หนวยงานมีมาตรการควบคุม -มีการทดสอบอุปกรณ และจัดทําปายสัญลักษณที่เก่ียวกับ โอกาสในการเกิดความเสี่ยงยังคงเดมิ วิทยาเขตเพชรบุรี

Operational Risk (ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน)
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ตรวจสอบ ปองกันเพ่ือรักษา การหนีไฟ แตมีแผนการตอบรับความเสี่ยง กองคลัง

ความปลอดภัยของอาคารและทรัพยสิน -โครงการอบรมอัคคีภัยและการจัดการความปลอดภัยภายใน มีระบบปองกันอัคคีภัยที่สามารถ คณะวิชาและหนวยงาน

รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา อาคาร ประจําปการศึกษา 2564 (6 เม.ย. 65) ทํางานได และมีอุปกรณเหมาะสม 

3) มีแผนดานการปองกันอัคคีภัยที่ชัดเจน ทั้งนี้ยังตองมาการอบรมอาจารย 

ซึ่งมีผูบังคับบัญชาและผูรับผิดชอบโดยตรง เจาหนาที่ เพ่ือรองรับกรณีที่จะเกิด

พรอมทั้งเผยแพรใหทุกหนวยงานรับทราบ อัคคีภัย

โดยมีการดําเนินงานและตดิตามประเมินผล

ตามแผนดวย เชน การซักซอมอพยพ

หนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหมี

ความพรอมใชงานอยูเสมอ

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (1) การดาํเนินงานเก่ียวกับ 1 4 4 สูง 1) มีการปรับปรงุพัฒนาระบบและ สํานักดิจิทัลฯ

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหระบบ ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber กลไกเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ กองบริหารงานวิชาการ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ Security) ดานขอมูล มั่นคงปลอดภัยตอการโจรกรรมขอมูล หอสมุด

คณะวิชา มีความปลอดภัย สวนบุคคล (Personal Data และเปนไปตามเกณฑในการกํากับดแูล และทุกหนวยงาน

และตอบสนองตอการใชงาน Protection Act) และการ ที่เก่ียวของ

ปรังปรุงระบบใหมีความ 2) ปรับปรุงระบบใหมีความเสถียรสามารถ

เสถียรรองรบัการใชงานใน ใชงานไดอยางตอเนื่องและมีอุปกรณเพียงพอ

รูปแบบออนไลนเต็มรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการใน

การใชงานที่ตองรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในยุควิถีใหม (New Normal) 

3) มีแพลตฟอรมการบริการแบบดิจิทัล

(Digital service platform) ที่ชวยให

ผูรับบริการเขาถึงการใหบริการไดสะดวก

และรวดเร็วข้ึน 

(2) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 2 2 4 ปานกลาง 1) มีมาตรการเตรยีมความพรอมดาน สํานักดิจิทัลฯ
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สารสนเทศหากเกิดสถานการณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับมือ และทุกหนวยงาน

ภาวะวิกฤต หากเกิดภาวะวิกฤต ซึ่งทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติงานที่สํานักงานไดตามปกติ

2) การเก็บขอมูลบน Cloud 

(Cloud Storage)

3) มีการกํากับตดิตามระบบ

ใหพรอมใชงานเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และ

มีรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ

กํากับติดตามระบบ

6. การวางระบบการบริหารจัดการ (1) การพัฒนาบุคลากร 1 2 2 ต่ํา 1) มีแผน โครงการ หรือกิจกรรม -คณะใหบุคลากรวางแผนการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล โอกาสในการเกิดความเสี่ยงเทาเดิม กองทรพัยากรมนุษย

และพัฒนาบุคลากรของ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/ประเภท โดยกําหนดไวใน KPIs และมีการรายงานผลการฝกอบรมและ แตมีการตอบรับความเสี่ยง โดยการ คณะวิชา

มหาวิทยาลัยใหพรอมรับ ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากรตอผูบริหาร ใหอาจารยและเจาหนาที่ตระหนักถึง และหนวยงาน

กับการเปลี่ยนแปลง ในดานตางๆ -คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสราง การเปลี่ยนแปลง และกระตุนให

โปรแกรมใน Excel ดวย VBA สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน อาจารยและเจาหนาที่มีการเรียนรู

ของคณะ (18-26 เม.ย. 65) และพัฒนาตนเอง

-คณะจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (23-25 ม.ิย. 65)

2) มีการติดตามประเมินผลบุคลากรที่ไดรับ มีการจัดทํารายงานผลการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาหรืออบรมแลว เพ่ือใหสามารถนํา ภายหลังเสรจ็สิ้นการฝกอบรมและพัฒนาเสนอผูบริหารพิจารณา

ความรูไปใชประโยชน หรือเผยแพรความรูได

3) มีการพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงการ

พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)

(2) การปรับเปลี่ยน 2 2 4 ปานกลาง 1) การปรับระบบบริหารจัดการขอมูล กองคลัง

การบริหารจัดการของ ทั้งของ SU-ERP และระบบตางๆ กองทรพัยากรมนุษย

มหาวิทยาลัย (ระบบ ใหมีความเชื่อมโยงกัน สนง.ตรวจสอบภายใน

SU-ERP และระบบ
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การตรวจสอบ IT AUDIT และ 2) บุคลากรสามารถตรวจสอบขอมูลในระบบ

OPERATION AUDIT) ไดดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เชน 

ยังตองพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลการประเมิน KPIs ขอมูลหลักสูตรการ

พัฒนาหรือฝกอบรม การเบิกจายเงินสวัสดิการ

ในสวนของตนเอง เปนตน

3) มีการกํากับตดิตามระบบการตรวจสอบ 

IT AUDIT และ OPERATION AUDIT

7. การดาํเนินการวิจัย นวัตกรรม (1) ผลงานวิจัย นวัตกรรม 2 2 4 ปานกลาง 1) สงเสริมใหมีผลงานตีพิมพเผยแพร -คณะสงเสรมิใหคณาจารยตีพิมพเผยแพร'ผลงานในวารสารที่ โอกาสในการเกิดความเสี่ยงเทาเดิม สํานักงานบริหารการวิจัย

และการสรางสรรค และการสรางสรรคที่ไดรับ ในวารสารที่ปรากฎในฐานขอมูล ปรากฎในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI โดยมีการใหเงินรางวัล แตมีการควบคุมความเสี่ยง โดย นวัตกรรม และ

เพ่ือใหบุคลากรสรางสรรค การเผยแพรในระดับ SCOPUS หรือ Web of Science การเผยแพรผลงานที่มีคุณภาพสูงแก'บุคลากรสังกัดคณะ มอบหมายการตพีิมพเปน KPI ของ การสรางสรรค

ผลงานวิจัย/สรางสรรคใหมีจํานวน นานาชาติยังมีจํานวนไมมาก เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัย หัวหนาภาควิชาและอาจารย เพ่ือให คณะวิชา

มากขึ้น เพ่ือพัฒนาสราง 2) สนับสนุนการทําวิจัยในลักษณะ สรางสรรคที่มีคุณภาพสูง เกิดการผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง

องคความรูใหมและพัฒนา สรางสรรค/บูรณาการเพ่ือสรางมูลคา -จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ'SICTAS2021

การเรียนการสอน และองคความรูในศาสตรตางๆ (3-5 พ.ย. 64) เพ่ือกระตุน'ใหอาจารยในคณะตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย

-เปนเจาภาพรวมกับสถาบันการศึกษา หรือ'หนวยงาน

ภายนอกในการจัดการประชุมวิชาการ

(2) การแขงขันเพ่ือใหได 2 2 4 ปานกลาง 1) มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม สํานักงานบริหารการวิจัย

งบประมาณดานการวิจัย การวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค นวัตกรรม และ

ของมหาวิทยาลัยสูงข้ึน ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การสรางสรรค

และแหลงทุน คณะวิชา

2) สรางความรูความเขาใจในรปูแบบ

การของบประมาณแกนักวิจัย เพ่ือให

สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
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ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (1) การรกัษาลําดับ และ 2 2 4 ปานกลาง 1) มีการวิเคราะหขอมูลหรือผลประเมิน กองประกันคุณภาพ

และการรกัษาระดับมาตรฐานของ การไมตกเกณฑของ ดานตางๆ เพ่ือใชประกอบการจัดลําดับ การศึกษา

มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและ หนวยงานภายนอก รวมทั้ง และรกัษาลําดับของมหาวิทยาลัยใหอยู กองงานวิทยาเขต

รักษามาตรฐานของมหาวิทยาลัย การรักษาภาพลักษณและ ในลําดับที่ยอมรับของสากล เชน พระราชวังสนามจันทร

ใหเปนไปตามหลักเกณฑสากล ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ผลประเมิน  QS Star Ratings และ ITA 

ที่กําหนด เปนตน

(2) การเขาสูเกณฑในการ 2 2 4 ปานกลาง 1) มีการขับเคลื่อนและผลักดนั กองงานวิทยาเขต

จัดอันดบัที่สอดคลองกับ การดําเนินการดานการพัฒนาอยางยั่งยืน พระราชวังสนามจันทร

นโยบายของประเทศและ UN Sustainable Development Goals กองงาน

กระทรวงตนสังกัด เพ่ือ (UN SDGs) ตามแผนงาน วิทยาเขตเพชรบุรี

ยกระดบัมหาวิทยาลัยสูสากล กองกลาง

(3) การปองกันดานการ 2 2 4 ปานกลาง 1) มีแผนการดําเนินงานดานการปองกัน กองกฎหมาย

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรอื และปราบปรามการทุจริต หรือการปฏิบัติ คณะวิชา

ความเสี่ยงดานการทุจริตเพ่ือ หนาที่โดยมิชอบ และถายทอดใหแกทุก และทุกหนวยงาน

ใหเกิดความปลอดใสใน หนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

การดาํเนินงาน หรือการ 2) มีการสงเสรมิดานคุณธรรมและ

ขับเคลื่อน ITA จริยธรรมของบุคลากรในหนวยงาน

Compliance Risk (ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ)


