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ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑  ประวัติความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ชื่อสาขา

ประมงน้้าจืด เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาประมง

น้้าจดื โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จ้านวน 36 คน 

    ต่อมาเมื่อวันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2532 ได้ยกระดับมาเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการ

ประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนจากหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 2 ปีตอ่เนื่อง สาขาวิชาประมงน้้าจดื เป็นหลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) จ้านวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า สาขาวิชาการจัดการ

ประมง และสาขาวิชาชีววิทยาการประมง และระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 2 ปีเทียบเรียน  สาขาวิชา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า  ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นหน่วยงาน

ระดับคณะเป็นการภายใน  จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน

มีการจัดการเรียนการสอน จ้านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(การประมง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า) และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า) มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน

การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า จะพัฒนาองค์กรใหส้อดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้

สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ที่ได้

วางไว้  อกีทั้งจะพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ต่อไป   
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๑.๒  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 

วิสัยทัศน์ 

“ผลิตบัณฑิต และพัฒนางานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมภิาค” (ASEAN+3)   

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ 

ทักษะ กระบวนการคิดและนักปฏิบัติให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

2. บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

เฉพาะทาง 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านท้านุ

บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักการ

พัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี  (Good Governance) 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค 

2. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้้าที่มั่นคงและ

ปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการ

วิชาการแก่สังคม  

3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็น

ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร 

4. เพื่อสร้างจิตส้านึกให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านท้านุบ้ารุง

ศลิปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance) 
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๑.๓  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

          จุดแข็ง  (strength) 

ด้านการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ 

2. มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและพันธกิจอื่น ๆ 

3. มีฐานเรียนรู้ทางด้านการประมงที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4. อัตลักษณ์ของนักศึกษามีความอดทน สู้งาน 

5. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจรงิในพืน้ที่ 

6. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็นคนรุ่นใหมท่ี่พรอ้มตอ่การเรียนรูแ้ละการเปลี่ยนแปลง 

7. อาจารย์และนักศึกษามีผลงานวิชาการและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

8. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

9. มีเครอืข่ายในการสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

10. หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษามีแผนการเรียนที่หลากหลายสนองความตอ้งการของผู้เรยีน 

11. นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการมคีวามรูค้วามสามารถในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. มีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (จติอาสา) ร่วมกับชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

2. มีงบประมาณด้านส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอย่างเพียงพอ 

3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายส่งเสริมตอ่การพัฒนานักศึกษา 

4. มีระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ท้าให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะครบทุกด้านตาม

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

ด้านการวจิัย 

1. คณาจารย์มีความกระตือรือร้นและมีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรมจาก

ภายนอก 

2. คณะมช่ืีอเสียงจากผลงานของบุคลากรที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

3. คณะมวีารสารที่เป็นแหล่งตีพมิพ์ผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐาน 

4. เป็นกลุ่มนักวิชาการที่มีความ สามารถสูง และมีความสามารถเฉพาะด้าน 

5. หน่วยงานมีความพร้อมด้านการประสานงาน ความร่วมมือ และเครือข่าย ทั้งจาก

ภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี (อาจารย์ นักวิจัย จากหน่วยงานอื่นๆ)  

6. ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

7. มีงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของธุรกิจภาคเอกชนและชุมชน 
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ด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

1. เป็นคณะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการปฏิบัติจรงิในพืน้ที่และมีการบูรณาการวชิาการสู่ชุมชน 

3. คณะฯ มีช่ือเสียง และได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านการให้บริการวิชาการ 

4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ์) และศักยภาพในการ

ให้บริการวิชาการ  

5. มีองค์ความรู้ฐานเรียนรู้ทางการประมงและทรัพยากรทางน้้าที่ครอบคลุม 

ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

1. มีการบูรณาการด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้้าเข้ากับ

พันธกิจอื่น 

ด้านการบรหิารและการจัดการ 

1. เป็นทีมงานบริหารคนรุ่นใหม่ที่พร้อมต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

2. เป็นทีมงานบริหารที่มีศักยภาพในการท้างานวิจัยควบคู่กับงานบริหารได้ 

3. คณะมกีารจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

4. คณะมีระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP อย่างเป็นระบบ ท้าให้บุคลากร

มีการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

5. องค์กรมขีนาดเล็ก ท้าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

6. บุคลากรมีจิตส้านึกที่ดีต่อองค์กรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง 

7. คณะมกีารจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

8. มีการวางแผนจัดท้ากรอบอัตราก้าลังที่ชัดเจน 

9. คณะฯ มีนโยบายและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้มตี้าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

10. บุคลากรส่วนใหญ่มีความกระตอืรอืร้นในการพัฒนาตนเอง 

11. บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

12. บุคลากรมีความรักในองค์กรของตนเองและอุทิศตนเพื่อองคก์ร 

13. คณะมอีงค์ความรูด้้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการบริหารจัดการงานฟารม์เป็นอย่างดี 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มีการด้าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน อย่างเป็นระบบ 

2. นักศึกษามีสว่นร่วมในการด้าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ 

3. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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        จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการเรียนการสอน 

1. นักศึกษามีความรูพ้ืน้ฐานทางวิชาการแตกต่างกัน 

2. นักศึกษายังขาดทักษะการใชภ้าษาทั้งไทยและตา่งประเทศ 

3. ความใฝรู่้ ความกระตอืรอืร้นของนักศึกษามนี้อย 

4. นักศึกษาส้าเร็จการศกึษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด 

5. ขาดพืน้ที่บ่อทดลองส้าหรับการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการสัตว์น้้าและพืชน้้า  

6. นักศึกษามีความอดทน สู้งาน ลดลง 

7. จ้านวนนักศึกษาใหม่ยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศกึษา 

8. นักศกึษายังขาดความพร้อมในการศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา (การเรียนและการใช้ชีวติ) 

9. ต้าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรยังมนี้อย 

10. อุปกรณ์และหอ้งปฏิบัติการไม่เพียงพอ เก่า และไม่ทันสมัย 

11. ขาดแคลนอาจารย์ที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่การเป็น smart farm 

ในอนาคต เชน่ วิศวกรรมประมง สารสนเทศทางการประมง 

12. นักศึกษายังขาดความพร้อมในการศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา 

13. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานเด่น ๆ ของนักศึกษาและศษิย์เก่าอย่างเป็นรูปธรรม 

14. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชงิรุกและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

15. นักศกึษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การเขียนผลงานวิชาการ การน้าเสนอผลงาน ฯลฯ นอ้ย 

16. ขาดการบูรณาการดา้นการเรียนการสอนกับงานฟาร์ม 

17. ได้รับการสนับสนุนปลาจากฝา่ยผลิตของคณะฯ ในการท้าแลปไม่เพียงพอ (ต้องซือ้จากภายนอก) 

18. ขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. นักศึกษาให้ความสนใจกับกิจกรรมด้านการสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาน้อย 

2. นักศึกษามีสภาวะการเป็นผู้น้าน้อย ท้าให้ขาดผูน้้าที่ด้าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

ด้านการวจิัย 

1. บุคลากรสายวิชาการบางสว่นขาดผลงานตีพมิพ์ 

2. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มผีลงานตีพิมพ์ยังมีจ้านวนน้อย 

3. ทุนวิจัยที่ได้รับไม่เพียงพอตอ่การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. เครื่องมือการท้างานวิจัยและสรา้งนวัตกรรมขัน้สูงยังไม่เพียงพอ 

5. ความสามารถในการเสาะหาแหล่งทุนต่างประเทศยังมีน้อย  

6. การบูรณาการการวิจัย และพันธกิจด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการให้บริการแก่บุคคล

เป้าหมายยังมนี้อย 
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7. นักวิจัยมีเครือขา่ยผู้เช่ียวชาญต่างประเทศน้อย 

8. คณาจารย์ได้รับจัดสรรทุนวิจัยลดลง 

9. นักวิจัยมีเครือขา่ยเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ๆ ในประเทศนอ้ย 

ด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

1. ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ที่มภีายในหนว่ยงาน 

2. ขาดการให้บริการวชิาการที่ทันต่อสถานการณป์ัจจุบัน 

3. ขาดเจ้าหนา้ที่ประจ้างานบริการวิชาการโดยต้าแหนง่ 

ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 

ด้านการบรหิารและการจัดการ 

1. การหารายได้ (วิเคราะหท์างการประมง งานฟารม์) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2. บุคลากรสายวิชาการบางสว่นยังไม่มีต้าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนยังปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

4. บุคลากรสายสนับสนุนยังขาดทักษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 

5. ทักษะในการบริหารงานเป็นทีมยังต้องมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

6. ทักษะการบริหารงานแบบทีมยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

7. โครงสรา้งการบริหารงานภายในยังไม่ตรงตามสายบังคับบัญชา 

8. การมอบหมายสัดส่วนภาระงานยังไม่เหมาะสมกับต้าแหนง่งาน 

9. ขาดแผนการด้าเนินงานด้านการธ้ารง รักษาบุคลากร 

10. งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับนานาชาติยังไม่

เพียงพอ 

11. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนในด้านหลักสูตรใหม่ 

12. โครงสรา้งผู้บังคับบัญชาเบือ้งตน้ในการบริหารงานฟาร์มยังไม่ชัดเจน 

13. มีพื้นที่ไม่เพียงพอส้าหรับงานฟาร์มในการหารายได้ 

14. ขาดข้อมูลในการวางแผน การผลิต จ้าหน่าย ติดตาม และประเมินผล 

15. บุคลากรขาดความรูใ้นเรื่องระบบการบริหารจัดการด้านงานฟาร์ม 

16. บุคลากรงานฟารม์สุขภาพไม่แข็งแรง 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. บุคลากรที่รับผดิชอบในการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) มนี้อย 

2. บุคลากรมีภาระงานค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถพัฒนาตนเองด้านประกันคุณภาพ

การศกึษาได้อย่างตอ่เนื่อง 
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๑.๔  สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

         โอกาส (Opportunity)  

ด้านการเรียนการสอน 

1. มีสถานประกอบการที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่มีความต้องการรับนักศึกษาเข้า

ท้างาน  

2. คณะมีเครือข่ายทางด้านวิชาการและสถานที่ฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษาที่เข้มแข็งจาก

หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

3. คณะมศีักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภายนอก 

4. ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกษตรกรมีอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นอกช้ัน

เรียนใหแ้ก่นักศึกษา (ฝกึปฏิบัติและดูงาน) 

5. ศษิย์เก่ามีความเข้มแข็งและสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร (วิทยากร การฝึกงาน 

การศกึษาดูงาน) 

6. การใส่ใจในสุขภาพและความงาม และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เปิดโอกาสในการประกอบ

อาชีพอิสระในสาขาการประมงที่หลากหลาย ผา่นช่องทางการขายผลผลิตออนไลน์ 

7. มีเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชนต์่อการเรียนการสอน 

8. มีแหล่งทุนที่สนับสนุนการศกึษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษาทั้งภายในและภายนอกจ้านวนมาก 

9. มีหน่วยงานที่ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงที่เกี่ยวข้อง/อาจารย์

มหาวิทยาลัย/วิทยาเกษตร) 

10. มีผู้เช่ียวชาญภายนอกที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การเขียน

ผลงานวิชาการ การน้าเสนอผลงาน 

11. มีพื้นที่เฉพาะที่สามารถใช้เป็นพืน้ที่ศึกษา ท้าวิจัย และพัฒนางานทางดา้นการประมง 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. คณะมเีครือขา่ยศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศและพร้อมจะให้การ

สนับสนุนการพัฒนาคณะฯ 

2. มีพื้นที่ให้นักศกึษาส้าหรับท้ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเพียงพอ 

ด้านการวจิัย 

1. มีสื่อมวลชนเข้ามาติดตามผลงานของคณะอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก

มากขึ้น 

2. มีหน่วยงานภายในและภายนอกที่สนับสนุนการวิเคราะห์ตัวอย่างและใช้เครื่องมือการวิจัย

ขั้นสูงหลายแห่ง 

3. มีแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยที่สนองยุทธศาสตรข์องประเทศจ้านวนมาก 

4. มหาวิทยาลัยมีวารสาร/แหล่งตีพมิพ์ผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐาน 
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5. มีหน่วยงานที่พร้อมให้ความรว่มมอืด้านงานวิจัยและวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ 

6. เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างเครือข่ายอาหารทางด้านการประมงรวมถึง

สามารถพัฒนาสู่ AEC 

7. มีหน่วยงานหรอืองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศที่ให้ทุนสนับสนุน 

8. ผูบ้ริโภคและตลาดมีความตอ้งการผลิตภัณฑส์ัตว์น้้าคุณภาพดี (มีคุณค่าทางสารอาหาร มี

ความปลอดภัยในการบริโภค) ท้าให้ต้องมีการวิจัยในหลายประเด็นและเป็นนโยบายของ

รัฐบาลใหป้ระเทศไทยเป็นครัวโลก 

9. มีการจัดตัง้กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 

10. มีความต้องการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางน้้าเพิ่มมากขึน้ 

ด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

1. มีชุมชนและพื้นที่ที่พร้อมรองรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริงทางด้าน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

2. มีหน่วยงานภายนอกและศิษย์เก่าที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนมีพื้นที่รองรับ

การให้บริการวชิาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

1. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การ

อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

2. มีกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายนอก สามารถสร้าง

เครือข่ายและท้างานร่วมกันได้ทั้งการเปิดปฏิทินอาเซียนมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น 

ด้านการบรหิารและการจัดการ 

1. มีหน่วยงานจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะผูบ้ริหารอย่างหลากหลาย 

2. ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการที่

หลากหลาย 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน 

4. มีผู้ที่ตอ้งการท้างานในมหาวิทยาลัยจ้านวนมากทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีต้าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่

สูงขึ้น 

6. มีเครอืข่ายสถาบันอื่น ๆ และศษิย์เก่าที่เข้มแข็งท้าให้ได้รับความร่วมมือมากขึ้น 

7. บุคลากรของคณะได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพการท้างานจากหน่วยงานภายนอก 

8. การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของบุคลากรได้ 
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9. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการในการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

10. มีเครอืข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และศษิย์เก่าในการสนับสนุนด้านงานฟาร์ม 

11. ตลาดมีความตอ้งการลูกพันธุ์สัตว์น้้า 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มีหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูห้ลากหลาย 

 

        อุปสรรค (Threat) 

ด้านการเรียนการสอน 

1. มีสถาบันการศกึษามากมาย หลักสูตรหลากหลาย มีทางเลือกเยอะ 

2. ปัญหาความแปรปรวนอากาศ/ภัยแล้ง  

3. ปฏิทินการศกึษาแบบอาเซียนมผีลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและ

ประมงโดยตรง 

4. ทัศนคตแิละค่านิยมของผูท้ี่สนใจเรียนต่อในสาขาเกษตรลดลง 

5. อัตราการเพิ่มของประชากรลดลง เกิดการแข่งขันด้านการรับนักศกึษามากขึ้น 

6. ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจท้าให้หลักสูตรขาดความ

ทันสมัยอย่างรวดเร็ว 

7. ทัศนคตแิละค่านิยมของผูท้ี่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทลดลง 

8. การสนับสนุนหลักสูตรของผู้บริหารยังไม่เพียงพอ (งาน/เงนิ/คน) 

9. ไม่ส่งเสริมขวัญและก้าลังใจของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

10. ฐานขอ้มูลขั้นสูงสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและสรา้งนวัตกรรม ยังไม่เพียงพอ 

11. ไม่มงีบประมาณสนับสนุนการซื้อเครื่องมอื/อุปกรณ์ 

12. ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือไม่สอดคล้องกับความต้องการ (ไม่เป็นไปตามล้าดับที่

เรียงความส้าคัญไว้) 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง อย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนหลักวิธีการคิดการจัดกิจกรรม / โครงการ ท้าให้กิจกรรม  / โครงการ ที่

วางแผนไว้  

2. การปิด-เปิด ภาคการศกึษาแบบ AECท้าให้การท้ากิจกรรมไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ

และฤดูกาล 
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ด้านการวจิัย 

1. มีนักวิจัยที่มคีุณภาพมากขึน้ท้าให้การแข่งขันหาแหล่งทุนสูง  

2. มหาวิทยาลัยจ้ากัดวงเงนิวิจัยต่อคน และการลงทุนด้านการวิจัยของรัฐบาลยังอยู่ในเกณฑต์่้า 

3. มหาวิทยาลัยก้าหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงนิที่ขาดความคล่องตัว 

ด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆ ในระบบการจัดการ

ประมงและทรัพยากรทางน้้า  

2. การปรับเปลี่ยนช่วงเปิด-ปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียนส่งผลกระทบต่อการด้าเนิน

กิจกรรมที่ไม่ต่อเนื่องและขาดการบูรณาการกับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 

ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

1. การเปิดปฏิทินอาเซียนมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม 

ด้านการบรหิารและการจัดการ 

1. ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดลง 

2. แผนการด้าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า 

3. ระบบการท้างานของมหาวิทยาลัยยังไม่เอื้อตอ่การท้างานของคณะอย่างเต็มที่ 

4. ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชา ท้าให้มีผู้มาสมัครรับการคัดเลือกจ้านวนน้อยในบาง

ต้าแหน่ง  

5. ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังมีข้อบกพร่องเกิดความซ้้าซ้อนในการ

ท้างานของบุคลากร 

6. นโยบายการจ้ากัดจ้านวนบุคลากรของรัฐบาล 

7. ค่านิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงท้าให้คนในปัจจุบันมีความอดทนน้อยลงและขาดความ

รับผิดชอบ 

8. เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

9. วัตถุดิบอาหารสัตว์มรีาคาสูง 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. รายละเอียดประกันคุณภาพเยอะ/เปลี่ยนแปลงบ่อยใช้เวลานาน 

2. ระบบฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลัยไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถน้าข้อมูลมาใช้งานได้ทันที 

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่อนขา้งสูง 

4. ขาดระบบการด้าเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ที่ชัดเจนจากมหาวทิยาลัย 
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1. การผลิตบัณฑิตท่ี

อดทนและเป็นนัก

ปฏบัิตทัินต่อการ

เปลี่ยนแปลงมคีวาม

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

และเป็นท่ียอมรับของ

ผู้ประกอบการ 

1.1 มหีลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

และได้มาตรฐานสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผู้เรียนและ

ผู้ประกอบการ 

1.1.1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงาน

เด่นของคณะ และชอ่งทางการรับนักศกึษาเชงิรุก 

1.1.2 สร้างเครอืขา่ยศิษยเ์ก่า และหนว่ยงานจาก

ภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อ

สร้างความแข็งแกร่งในดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

1.2 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ่

การผลิตบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

1.2.1 จัดเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรส้าหรับ

การเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง 

  1.2.2 สนับสนุนให้นักศกึษาน้าเสนอและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการในเวทีท่ีได้การยอมรับระดับ

นานาชาต ิ

    1.2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการด้าเนนิงานดา้นสหกิจ

ศกึษาและเชื่อมโยงกับเครอืขา่ยศิษยเ์ก่าทัง้ในและ

ตา่งประเทศ     

    

1.2.4 สร้างเครอืขา่ยศิษยเ์ก่า และหนว่ยงานจาก

ภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อ

สร้างความแข็งแกร่งในดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

  

  

  

  

  

  

1.2.5 เพิ่มศักยภาพนักศกึษาให้เป็นนักปฏิบัตท่ีิ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันตอ่การเปลี่ยนแปลง 

และเชื่อมโยงกับเครอืขา่ยศิษยเ์ก่าทัง้ในและ

ตา่งประเทศ   

1.3 มรีะบบการพัฒนา

คณาจารย์และส่งเสริมการใช้

นวัตกรรมการเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

1.3.1 สนับสนุนให้คณาจารย์น้านวัตกรรมและ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  มาส่งเสริมการเรียนรู้แกน่ักศกึษา 

1.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพัฒนาการ

ขอต้าแหนง่ทางวิชาการและการตพีมิพผ์ลงาน 

1.3.3 สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับภูมภิาค 

  

1.4 สิ่งสนับสนุนท่ีเอื้อตอ่การ

เรียนการสอนในการผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

1.4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอน  
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2. บัณฑิตมี

คุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ดี เก่ง และมีความสุข 

2.1 นักศกึษาและศิษยเ์ก่ามี

ศักยภาพและทักษะในการ

ด้าเนนิชีวิตตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

2.1.1 ส่งเสริมการให้บริการท่ีพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษาและศิษยเ์ก่า 

2.1.2 ส่งเสริมด้านทักษะภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยสีารสนเทศแก่นักศึกษาเพ่ือพร้อมการออก

สู่ตลาดแรงงาน  

2.1.3 พัฒนานักศกึษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท้ัง (ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 

ก่อนจบการศึกษา และหลงัจบการศึกษา) อย่างเป็น

ระบบ 

2.1.4 พัฒนาศักยภาพนักศกึษาให้มอีัตลักษณแ์ละ

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  

    2.1.5 พัฒนาทักษะความเป็นผู้น้าให้กับนักศกึษา  

    2.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการการ

เรียนการสอนร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น และพัฒนา

นักศกึษาให้เป็นมอือาชพี 

3. มคีวามเป็นเลิศ

ด้านการวจิัยและ

นวัตกรรมในระดับ

ภูมิภาค 

  

  

  

  

  

  

3.1 นักวจิัยมอือาชพีและเป็น

ท่ียอมรับ 

  

  

  

  

  

  

3.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์น้างานวจิัยมาบูรณาการ

ร่วมกับพันธกิจด้านอ่ืนๆ เพื่อตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของกลุม่เป้าหมายและแหลง่ทุน  

3.1.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยมือ

อาชีพและเป็นท่ียอมรับ 

3.1.3 ส่งเสริมการผลิตผลงานวจิัยสูก่ารสร้าง

นวัตกรรมเชงิพาณิชยแ์ละน้าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จริง 

3.1.4 สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพผ์ลงานใน

ระดับนานาชาต ิ 

3.1.5 สนับสนุนการคุ้มครองสิทธ์ิผลงานวิจัย 

  

3.2 มรีะบบการบริหาร

งานวจิัยและปัจจัยสนับสนุนท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

3.2.1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการใช้

เครื่องมือ อุปกรณข์ั้นสูง และขอความร่วมมอืการใช้

ทรัพยากรร่วมกับหนว่ยงานท้ังในและนอก

มหาวทิยาลัย 

  
 

3.2.2 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวจิัย เพื่อเอื้อ

ตอ่การท้างานวิจัยอยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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3.2.3 สร้างขวัญและกา้ลังใจให้แกน่ักวจิัยท่ีมีผลงาน

ดีเด่น 

    
3.2.4 สร้างหนว่ยวจิัยและนวัตกรรมเฉพาะทางเพื่อ

แสวงหาแหลง่ทุนจากภายนอก  

    
3.2.5 สร้างเครอืขา่ยงานวจิัยกับหนว่ยงานภายนอก

อย่างตอ่เนื่อง ในการพัฒนาคณาจารย์และนักศกึษา 

4. การบูรณาการ

องคค์วามรู้ท่ีเพิ่ม

ศักยภาพและขีด

สมรรถนะของชุมชน

และสนองงาน

โครงการใน

พระราชด้าร ิ

  

  

4.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชวีติของคนทุกระดับ 

  

  

4.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่

สังคมกับพันธกิจอื่นๆ 

4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่

สังคมท้ังท่ีก่อให้เกิดรายได้และไมเ่กิดรายได้ 

4.1.3 สร้างเครอืขา่ยกับหนว่ยงานภายนอกในการบูร

ณาการองคค์วามรู้ทางการประมงกับการให้บริการ

วชิาการแกส่ังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2 เป็นคณะที่สนองโครงการ

ในพระราชด้าร ิ

4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชด้าริ 

5. การด้ารง

ศลิปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนเิวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1 ท้านุบ้ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการท้านุบ้ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้

บุคลากรตลอดจนนักศึกษามีสว่นร่วม 

5.1.2 ส่งเสริมความร่วมมอืกับเครอืขา่ยจัดกิจกรรม

ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษท์รัพยากร

สิ่งแวดลอ้ม 

    

5.1.3 สนับสนุนการบูรณางานด้านท้านุบ้ารุง

ศลิปะวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  

  5.1.4 รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้

ทางการประมง 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์  เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

6. การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

โดยยึดหลัก 

ธรรมาภบิาล 

6.1 บุคลากรมทัีกษะระดับมือ

อาชีพและเหมาะสมตอ่การ

พัฒนาคณะ 

6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากร

มนุษยต์ามแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตาม

เส้นทางในการท้างาน 

6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการบริหารงานของ

ผู้บริหาร  

  

6.2 มรีะบบบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.2.1 พัฒนากระบวนการวางแผนและการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ตอ่เนื่อง 

  
  6.2.2 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

  
  6.2.3 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในอยา่งต่อเนื่องและทันตอ่การเปลี่ยนแปลง 

    
6.2.4 วเิคราะห์ต้นทุนค่าใช้จา่ย เพื่อรับรองการ

บริหารงบประมาณที่มอียู่อยา่งจ้ากัด  

    
6.2.5 พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร และนกัศกึษา 

เชื่องโยงกับเครอืขา่ยศิษยเ์ก่าเพื่อสร้างรายได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

๑.๖   โครงสร้างหน่วยงาน 

 ๑. โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

ส านักงานคณบด ี

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศกึษา 

งานคลังและพัสด ุ

งานบริการวชิาการและวิจัย 

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 

ระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท 



๑๖ 

 

๒.   โครงสร้างการบริหาร 
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๑๒
 

1.7  แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

กจิกรรม 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง 

            

2. ประชุมคณะกรรมการควบคมุภายในและบริหารความ

เสี่ยง เพื่อจัดท าแผนการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง 

            

3. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา

เห็นชอบแผน ฯ 

            

4. จัดส่งแผนการควบคุมภายในและบริหาร 

ความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัย 

            

5. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ฯ เพื่อทบทวน

ปรับปรุง/เพิ่มเตมิแผนการควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง  พร้อมท้ังตดิตามสรุปผลการด าเนนิงาน รอบ 6, 9 และ 

12 เดอืน 

            

6. ประชุมคณะกรรมการควบคมุภายใน ฯ เพื่อทบทวน

ปรับปรุง/เพิ่มเตมิแผนการควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง พร้อมท้ังตดิตามสรุปผลการด าเนนิงาน รอบ 6, 9 และ 

12 เดอืน  

            

7. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

เพื่อพจิารณาผลการด าเนนิงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดอืน  

(หากมกีารปรับปรุง/เพิ่มเตมิแผนย้อนกลับไปขั้นตอนท่ี 6) 

            

8. จัดส่งรายงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ให้มหาวิทยาลัย             
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่คาดวาจะ

ไดรับ (Out put)

ประโยชนหรือ

ผลกระทบที่คาดวา

จะไดรับ (Out come)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)x(7 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

กําหนด

ระยะ 

เวลาแลว

เสร็จ

ผูรับผิดชอบ
หนวย

นับ

เปา 

หมาย

ป 60

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผล 

กระ

 ทบ

การประเมินความเสี่ยง

กิจกรรมที่จะทํา

ระดับ

 risk

คะแนน

ความ

เสี่ยงที่

ยอมรับได 

(โอกาสx

ผลกระทบ)

ดาน

ความเสี่ยง/

พันธกิจดาน

โอกาส

ที่จะ

เกิด

คะแนน 

risk/

ลําดับ

ความ 

สําคัญ

วิธีการ

ประเด็น

ยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด

4.1.1.3 สํารวจและซอมบํารุงตัว

อาคารของคณะใหมีความปลอดภัย 

เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณะ

ภัย

ขอมูลสํารวจสภาพ

อาคารและไดรับการ

ซอมบํารุง

ลดความรุนแรงที่

อาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอ

ชีวิตและทรัพยสิน

งานอาคารสถานที่/

คณะกรรมการจัดการ

อาคารสถานที่

สิ่งแวดลอมและอนุรักษ

พลังงาน

ก.ย.60

4.1.1.4 วางแนวทางการปองกัน

ปญหาภัยแลง

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

ในชวงหนาแลงทั้ง

ดานการเรียนการ

สอน วิจัย และงาน

ฟารม

บรรเทาความเดือน

รอนจากปญหาภัย

แลง

งานอาคารสถานที่/

คณะกรรมการจัดการ

อาคารสถานที่

สิ่งแวดลอมและอนุรักษ

พลังงาน

ก.ย.60

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ  มนเทียรอาสน)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

วันที่  14 ธันวาคม 2559













 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 











๑ 

 

คู่มือการจัดท า 

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

------------------------- 

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา โดยมีภารกิจ

หลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ทั้งในรูปของ

การผลิตบัณฑติที่มีความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้

ทางการเกษตรที่ครบวงจร รวมทั้งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให้

มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้งมกีารก ากับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย จึงได้มนีโยบายน าระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลการ

บริหารจัดการที่ดี โดยจะช่วยผลักดันใหก้ารด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ลดการ

สูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย ภายใต้สภาวการณ์การด าเนินงานที่ไม่

แน่นอน และส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย จึงมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึง

ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มีตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมนิที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงก ากับอยู่ดว้ย 

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้ก าหนดให้

หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ คณะ/ส านัก/หน่วยงานวิสาหกิจ มีการ

บริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผล

ทางดา้นลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการระบุเหตุการณ์ ประเมินความ

เสี่ยง และวิธีการจัดการตอบสนองตอ่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ หรือเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

จะมีประสิทธิผลที่สุดหากออกแบบให้แทรกหรือฝังอยู่ในกิจกรรมการปฏิบัติงานปกติ 

 



๒ 

 

วัตถุประสงค์ในการบรหิารความเสี่ยง 

๑. เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่หนว่ยงาน/มหาวิทยาลัยวางไว้ 

๒. เพื่อให้ผู้บริหาร/บุคลากรเกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นกับ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และร่วมกันหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้หมดไปหรืออยู่ใน

ระดับทีย่อมรับได้ 

๓. สร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อให้

สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

๔. เพื่อให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

๕. เพิ่มมูลค่าให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของหนว่ยงาน 

 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

 ๑. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หนว่ยงาน/มหาวิทยาลัย 

 ๒. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และก าหนดวิธีการการป้องกัน/ลด/ขจัดความ

เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหนว่ยงาน/มหาวิทยาลัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ๓. เป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผน การติดตามงาน และประเมินผลการด าเนินงานของ

หนว่ยงาน/มหาวิทยาลัย 

 

ความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 

การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

- เป็นงานที่ไม่ใชง่านประจ าเป็นกิจวัตร - ลักษณะงานเป็นงานประจ าท าเป็นกิจวัตร 

- เป็นงานที่มีลักษณะการจัดการ - ลักษณะงานเป็นงานปฏิบัติการ 

- เน้นการวิเคราะหค์วามเสี่ยง - เน้นกระบวนการปฏิบัติงาน 

- แสดงดว้ยการน าเสนอ - บันทึกเป็นเอกสาร 

- จ าเป็นในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง - ปฏิบัติเป็นประจ าตามปกติ 

- เป็นงานบริหารตามโครงการ - เป็นงานปฏิบัติตามวิธีการท างาน ตามรอบบัญชี 

- มุ่งหวังใหอ้งค์กรบรรลุเป้าหมาย - เป็นสิ่งที่พึงอยู่ในขอบเขตจ ากัด 

- มุ่งที่ผลการด าเนินงาน - มุ่งที่การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

- ค านึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ - ค านึงถึงสิ่งที่จะเกิด ผดิพลาดได้ 

- เน้นการท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไป - เน้นการมปีระสิทธิภาพของระบบควบคุม 



๓ 

 

นโยบายการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง  

ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยซึ่งในแต่ละปีอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันตาม

สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งนโยบายและด าเนินการในปี

นั้นๆ ไปยังทุกหน่วยงาน 

 

เอกสารประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง หนว่ยงานต้องมีเอกสารเพื่อประกอบการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่

จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

๑. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

ยุทธศาสตร ์(วิเคราะหใ์นแบบฟอร์มการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง) 

๒. จุดอ่อน/อุปสรรค (ถ้ามี) จากการ SWOT ของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา จุดอ่อน 

และอุปสรรค ในการด าเนินงานของหน่วยงานของปีที่ผ่าน และคาดว่าจะเป็นความเสี่ยงที่ท าให้การ

ด าเนนิงานไม่บรรลุเป้าหมายในปีนี้  

๓. รายงานผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ของปีที่ผ่านมา 

(ถ้ามี)) เนื่องจากความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/ลด/ขจัด ในปีที่ผ่านมาได้ ให้น ามาวิเคราะห์และ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใหมใ่นปีนี้  

๔. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เพื่อน าข้อเสนอแนะมาพิจารณาในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีนี้   

๕. ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา เพื่อน าผลการด าเนินงานที่ไม่

บรรลุ และ/หรือน าข้อเสนอแนะมาพิจารณาในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีนี้   

๗. ตัวบ่งชีป้ระกันคุณภาพการศกึษาของ สกอ. ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง 

ทั้งนี ้ให้พิจารณาว่าความเสี่ยงที่มาจาก ข้อ ๒-๗ เกี่ยวข้องกับตัวชีว้ัดใดในแผนยุทธศาสตร์ 

หากไม่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดตัวชี้วัดเพิ่มได้ พร้อมทั้งหาวิธีการ/กิจกรรมมาควบคุม/ลด/ขจัด ให้หมด

ไป 



๔ 

 

 

สูงมาก 
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ

ทันที 

๒.  ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

 

๓. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

๔. ประเมินความ

เสี่ยง 

 

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด (๑-๕) 

๔.๒ ผลกระทบเม่ือเกิด (๑-๕) 

๔.๓ คะแนน

ความเสี่ยง 

(ตัวเลข) 

สูง 
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ 

๗. ก าหนดวิธกีารจัดการความ

เสี่ยง 

 ๗.๔ แบ่งปันความเสี่ยง 

๗.๑ ยอมรับความเสี่ยง 

๗.๒ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

๗.๓ ลดความเสี่ยง 

๘. ก าหนดกิจกรรมที่จะท าลดความเสี่ยง 

 
๘.๑ ก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม 

๘.๒ ก าหนดผลผลิตทีค่าดว่าจะไดรั้บ 

๘.๓ ก าหนดผลประโยชน์/ผลกระทบที่คาดว่าจะไดรั้บ 

๘.๔ ผู้รับผิดชอบ 

๘.๕ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

๙. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง 

 

๑๐. ส่งแผนไปยังผู้รับผดิชอบของหนว่ยงาน 

 

๑๑. ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๑๒  เดือน 

 

๑๒. รายงานผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมที่เกี่ยวข้อง 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  

(ถ้ามี) 

ไม่บรรลุ บรรลุ 

วเิคราะห์

ความเสี่ยง

รอบปีถัดไป 

ปรับแผน

ระหว่างปี 

 ๖ เดือน 
 

  ๑๒ เดือน 

เลือก 

ไม่ต้องด าเนินการ 

 

ปานกลาง 
 

อาจยอมรับ 
 

เพิ่มหรือไมต่้องเพิ่ม

การจัดการ (เฝ้าระวัง) 

๕. ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 

๕.๑ ยอมรับโอกาสที่จะเกิด 

๕.๑ ยอมรับผลกระทบเมื่อเกิด 

๕.๓ คะแนนความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้

(ตัวเลข) 
๖. ระบุด้านของความเสี่ยง  

(ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ) 

 

X (คูณ) = 

๘.๖ จัดล าดับความส าคัญ 

๘.๗ ก าหนดตัวชี้วัดของแผนความเสีย่ง 

ต่ า 
 

ยอมรับ 
 

ไม่ตอ้ง 

เพิ่มการจัดการ 

 

การพิจารณาว่าจะด าเนินการ

เพื่อลดความเสี่ยงในระดับความ

เสี่ยงใด ขึน้อยู่กับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยในปีนั้น ๆ  

๑.  แต่งตัง้คณะกรรมการความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

๔.๔ ระดับความ

เสี่ยง (สูงมาก  

สูง ปานกลาง ต่ า) 



๕ 

 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน 

ประกอบด้วยผูบ้ริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหนว่ยงาน บุคลากรที่รับผดิชอบ

งานบริหารความเสี่ยงประจ าหนว่ยงาน  

๒. น าประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดก าหนดเอง) 

เป็นหลัก (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑-๓)  

๓. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เมื่อน าประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ

เป้าหมายเป็นหลักในการวิเคราะห์แล้ว ให้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากความไม่

แน่นอนที่คาดการณ์ว่าจะท าให้ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้ ทั้งนี้ อาจดู

จากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา พร้อมทั้งคาดเดาเหตุการณ์ที่ อาจจะมีผลกระทบใน

อนาคต น าความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่จากปีที่ผ่านมา SWOT หน่วยงาน ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง มาพิจารณาระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ 

๔) จากเหตุแหง่ความเสี่ยง จากปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ

วัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตาม

ศึกษาเพื่อหาแนวโน้มที่จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพื่อเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส หรือเพื่อลด

ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เชน่  

- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเกิดน้ าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว 

โรคระบาด ที่ท าความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน แหลง่วัตถุดิบ แรงงาน  

- ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบี้ย อัตรา

แลกเปลี่ยนสกุลเงิน แหลง่เงนิทุน ภาวการณ์แข่งขัน ท าให้ค่าเล่าเรียนสูงขึน้ หนว่ยงานมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

มีรายได้นอ้ยลง   

- ความเสี่ยงจากภาวะการเมือง เช่น การประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ การเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษี ท าให้หนว่ยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง  

- ความเสี่ยงจากสังคม เชน่ การเปลี่ยนแปลงของประชากร การย้ายแหล่งที่อยู่ โครงสร้าง

ครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการรา้ย ท าให้มผีลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

- ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท า

ให้หน่วยงานต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบสารสนสนเทศในการบริหารให้ทันต่อเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง ท าให้ตน้ทุนในการบริหารจัดการสูงขึน้  

ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในของหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ

วัตถุประสงค์ และเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ (น าไปจัดท าการควบคุมภายใน)

ตัวอย่างความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เชน่ 



๖ 

 

- ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น การขาดสภาพคล่อง สถานภาพเครดิตไม่มั่นคง ไม่สามารถ

จัดหาแหลง่เงนิทุนเพิ่มได้ ไม่สามารถติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี ้ 

- ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์ เชน่ การไม่คิดเปลี่ยนแปลง กรอบแนวคิดเดิม ไม่

ใชป้ระโยชน์จากคนที่มีอยู่ การเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลง  

-  ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในกระบวนการบริหารหลักสูตร 

(หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนักศึกษาจบมาหางานท าได้น้อย) ความผิดพลาด

กระบวนการบริหารงานวิจัย (การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยไม่ทั่วถึง) ความผิดพลาดของระบบงาน (ผล

การด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์) ความผิดพลาดของระบบประกันคุณภาพ (ผลการประกัน

คุณภาพการศกึษาอยู่ในระดับต่ า)   

-  ความเสี่ยงจากกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การละเมิดสัญญา นิติกรรม

ไม่ชัดเจน/เป็นธรรม การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร)  

-  ความเสี่ยงจากบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล เช่น การทุจริตโดยตั้งใจ การกระท าโดย

ไม่ได้รับอนุญาต การกระท าผิดโดยตั้งใจ และการสูญเสียหรอืขาดแคลนบุคลากรที่จ าเป็น  

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เช่น ข้อจ ากัดการพัฒนาและติดตั้งระบบ ระบบล้มเหลวไม่

ท างาน การถูกจูโ่จมความปลอดภัยของระบบ และความสามารถในการท างานของระบบ  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เช่น อาคารช ารุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

คอมพิวเตอร์มไีม่เพียงพอ หอ้งปฏิบัติการมีไมเ่พียงพอ 

- ความเสี่ยงดา้นสภาพแวดล้อม เชน่ สถานที่ไม่มีความปลอดภัย (ไม่มไีฟฟ้าในจุดเสี่ยง ไม่

มีการติดตั้งสัญญาณไฟในจุดที่มีทางแยก ถนนแคบ ไม่มีการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัย ไม่มีการ

สร้างทางหนไีฟตามอาคาร)          

๔.  ประเมินความเสี่ยง ให้ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมิติ 

คือ  

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด ให้หนว่ยงานประเมิน

โอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงของหน่วยงาน (ควรก าหนดระดับโอกาสที่จะเกิดที่เป็น

ของหน่วยงานเอง ตามตารางตัวอย่างที่แสดง) ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด(ระบุในตารางแบบฟอร์ม 

ช่องที ่๖) 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ตัวอย่าง : การก าหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความถี่ในการเกิด 
 

โอกาสที่จะเกิดความ

เสี่ยง 

ความถี่โดยเฉลี่ย* ระดับ 

สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง ๕ 

สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อย ๆ ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ๓ 

น้อย อาจมโีอกาสเกิด แตน่าน ๆ ครั้ง ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมาก หรอืไม่น่าเกิด ๑๒ 
*  หมายเหตุ  สามารถปรับความถี่โดยเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

      

๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเสียหายที่มีต่อหน่วยงานหากเกิด

เหตุการณ์นั้นจริง มีวิธีคิดได้ ๒ วิธี คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือคิดใน

เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นความส าเร็จ (ควรก าหนดระดับผลกระทบหากเกิดเหตุกาณณ์

เป็นของหน่วยงานเอง ตามตารางตัวอย่างที่แสดง) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที ่๖)  
 

ตัวอย่าง : การก าหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงปริมาณ โดยคิดค่าเสียหายเป็นตัวเงิน 
 

ผลกระทบ ความสูญเสีย* ระดับ 

สูงมาก > ๑๐ ล้าน ๕ 

สูง > ๒.๕ แสนบาท  – ๑๐ ล้าน ๔ 

ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท ๓ 

น้อย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๒ 

น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ 
 *  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสยีได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

 

ตัวอย่าง : การก าหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็น

ระดับความส าเร็จ 
 

ผลกระทบ ความสูญเสีย* ระดับ 

รุนแรงที่สุด ด าเนนิงานส าเร็จตามแผนได้นอ้ยกว่า ๖๐% ๕ 

ค่อนขา้งรุนแรง ด าเนนิงานตามแผนได้  ๖๐  - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ด าเนนิงานตามแผนได้  ๗๑ - ๘๐% ๓ 

น้อย ด าเนนิงานตามแผนได้  ๘๑ - ๙๐% ๒ 

น้อยมาก ด าเนนิงานส าเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐% ๑ 
*  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสยีได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจรงิของหน่วยงาน 



๘ 

 

๔.๓ คะแนนความเสี่ยง หมายถึง การให้ค่าคะแนนของความเสี่ยง (ตัวเลข) โดยน าระดับ

ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่าในแต่ละเหตุการณ์

ความเสี่ยงมคี่าคะแนนมากน้อยเพียงใด (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที ่๗) เพื่อให้หน่วยงานสามารถ

ทราบความรุนแรงของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง และน าคะแนนดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญ 

ว่าควรพิจารณาด าเนินการตามวิธีการลดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุดก่อน โดยใช้สูตรค านวณ 

ดังนี้  

 

สูตร   : 

 

 

 

 
 

   ๔.๔ ระดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าคะแนนความเสี่ยงแล้วให้น าค่าคะแนนมาเทียบใน

ตาราง เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า) ในแต่ละเหตุการณ์ (ระบุในตาราง

แบบฟอร์ม ช่องที ่๘)  

 

  

 

 

  (E)  สูงมาก  

  (H)      สูง  

 (M)    ปานกลาง  

 (L)     ต่ า  

                เขตเฝ้าระวัง 
 

                   ๑         ๒          ๓           ๔         ๕ 

                                            โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

                                         แสดงตัวอย่างระดับความเสี่ยง 

  

ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง โดยแบ่ง

พืน้ที่ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

   
 ผ

ลก
ระ
ทบ

ขอ
งค
วา
มเ
สี่ย

ง 

๑๕ 
(E) 

๒๐ 
(E) 

๒๕ 
(E) 

 ๘  ๑๒ 
(H) 

๑๖ 
(E) 

  

๒๐ 
(E) 

 ๓ 
(M) 
๒ 
(L) ๑  

๖ 

(M) 
 

๒ 

(L) 

๙  

๖  
 ๓ 

(M) 
 

๑๒  

 (H) 
๑๕ 
(E) 

 ๘  ๑๐  

 
๔ 

(M) 
 

๔ 

(M) 
 

๕ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

X (คูณ)  

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง 

 

เช่น  :   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๕ x ผลกระทบของความเสี่ยง ๔ = ค่าคะแนนความเสี่ยง ๒๐   

 
 

ไม่ยอมรับ 

 ต้องมีแผนจัดการ

ทันที 

อาจยอมรับ 

เพิ่มหรือไม่เพิ่มการ

จัดการ (เฝ้าระวัง)  

ไม่ยอมรับ 

 ต้องมีแผน

จัดการทนัที 

ยอมรับได้ 

ไม่เพิ่มการ

จัดการ 

๑๐ ๕  

๔  

๕  
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-  ระดับความเสี่ยงต่ า (สีฟ้า) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมโีอกาสเกิดขึ้นนอ้ยหรอืน้อยมาก 

หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ โดยไม่

ต้องเพิ่มการจัดการ  

-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเขียว) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง 

หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ เพิ่มหรอืไม่

ต้องเพิ่มการจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แตต่้องมอบหมายใหม้ีการตดิตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้

ความเสี่ยงสูงขึ้น  

-  ระดับความเสี่ยงสูง (สีเหลือง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากเกิดขึ้น

แล้วสง่ผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมีแผนการจัดการ  

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หาก

เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูงมาก ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมี

แผนการจัดการทันท ี 
 

หมายเหตุ : การพิจารณาว่าจะด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงใด ขึน้อยู่กับนโยบาย 

                 ของมหาวิทยาลัยในปีนั้น ๆ  
  

๕. ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้หน่วยงานก าหนดระดับความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยงที่จะสามารถยอมรับได้หากไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้ โดยการประเมินระดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานว่าจะสามารถรถยอมรับได้มาก

น้อยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมติิ คือ  

    ๕.๑ ประเมินค่าคะแนนการยอมรับโอกาสที่จะเกิด หมายถึง การประเมินค่าคะแนน

การยอมรับความเป็นไปได้ที่เหตุการณน์ั้นจะเกิด (ใช้เกณฑ์เหมอืนข้อ ๔) 

๕.๒ ประเมินค่าคะแนนการยอมรับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ หมายถึง การ

ประเมินค่าคะแนนการยอมรับความเสียหายที่มตี่อหนว่ยงานหากเกิดเหตุการณ์นั้นจริง (ใช้เกณฑ์เหมอืน

ข้อ ๔) 

๕.๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง การให้ค่าคะแนนการยอมรับความ

เสี่ยง (ตัวเลข) โดยน าค่าคะแนนการยอมรับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ค่าคะแนนการยอมรับ

ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่าในแต่ละความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มีค่าคะแนนการยอมรับ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงมากน้อยเพียงใด (ใช้เกณฑเ์หมอืนข้อ ๔) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที ่๙)  

๖. ระบุด้าน ดังน้ี 

- หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน ในระบุด้านของพันธกิจ โดยวิเคราะห์จากจากความ

เสี่ยง ช่อง (๔) ว่าอยู่ในพันธกิจใดตามเกณฑม์าตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีอยู่ ๕ 

พันธกิจ ได้แก่ ๑) ด้านการเรียนการสอน ๒) ด้านการวิจัย ๓) ด้านการบริหารวิชาการ ๔) ด้านการท านุ



๑๐ 

 

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๕) ด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ ต้องมีการวิเคราะห์ให้ครบทุกพันธกิจตามที่เกณฑ์

ประกันก าหนด หากพันธกิจใดไม่มีความเสี่ยง ใหร้ะบุว่า “ได้วิเคราะหแ์ล้วไม่มีความเสี่ยง”  

- หน่วยงานระดับส านัก ให้ระบุด้านของความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากจากความเสี่ยง/

ปัจจัยเสี่ยง ช่อง (๔) ว่าอยู่ในด้านใดตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมอียู่ 

๗ ด้าน โดยระบุเป็นตัวเลข (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑๐) ดังนี้ ๑)  ด้านทรัพยากร ๒) ด้าน

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน ๓) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๔) ด้านการ

ปฏิบัติงาน ๕) ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล ๖) จากเหตุการณ์ภายนอก และ ๗) ด้านอื่น ๆ ตาม

บริบทของสถาบัน ทั้งนี ้ตอ้งมีอย่างน้อย ๓ ด้าน (ต่อปีงบประมาณ) 

๗.  ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้หนว่ยงานเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ใน

ตารางแบบฟอร์ม ช่องที ่๑๑) ซึ่งมี ๔ วิธี ดังนี้ 

 ๗.๑  การยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในระดับนั้นไว้ให้

ด าเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใด ๆ เพิ่มเติมจากที่มีและด าเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับต่ า หรอืระดับที่ยอมรับได้แลว้ หรอืการค้นหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมจะเกิดตน้ทุนสูง ไม่คุ้มคา่  

                   ๗.๒  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ได้แก่ การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

นั้น เนื่องจากวิเคราะหแ์ล้วหากด าเนินการแล้วไม่คุ้มค่า ต้นทุนสูง  

              ๗.๓ ลดความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาวิธีการแก้ไขที่จะลดทั้งความน่าจะเกิดและ

ผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การก าหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่ม การมีและใช้รายงานและระบบ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ดี การก าหนดระดับอนุมัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การมี

แผนป้องกันภัยในเหตุฉุกเฉิน การปรับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การหามาตรการควบคุม เป็นต้น  

           ๗.๔ การแบ่งปันความเสี่ยง ได้แก่ การยกภาระในการเผชิญความเสี่ยงหรือกระจาย

ความเสี่ยงให้ผู้อืน่รับผิดชอบร่วมกัน เชน่ การท าประกันภัย การจา้งเหมาบริษัทเข้ามาด าเนนิการแทน  
 

๘. ก าหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานทราบวิธีการจัดการความเสี่ยง

เรียบร้อยแลว้ใหห้นว่ยงาน โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๘.๑  ก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายถึง นโยบาย วิธีการ มาตรการ การปฏิบัติ 

ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานก าหนดขึ้น อาจจะเป็นกิจกรรมคิดริเริ่มใหม่ๆ กิจกรรมที่

เป็นลักษณะงานประจ า กิจกรรมที่เพิ่มเติมจากงานประจ าที่ช่วยลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลด

ความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑๒) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากมี

การปฏิบัติตามวิธีการจัดการที่ก าหนดขึ้น อาจจะท าให้ความเสี่ยง หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

อย่างมีประสิทธิผลและในเวลาที่ก าหนด ทั้งน้ี ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงนั้น 

หนว่ยงานควรมแีนวทางในการเลือกกิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังนี้  



๑๑ 

 

 -  ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละ

ฝ่ายเสนอมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถท าได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็น

กิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ท าได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม ่ๆ หรอืคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องคก์รจะได้รับ 

                   -  วิเคราะหถ์ึงผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

     ผลได้   คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน ามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น

ในทันที หรือในระยะยาว 

    ผลเสีย  ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

๘.๒  ก าหนดผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put) หมายถึง ผลผลิตที่ได้รับจากการ

ด าเนนิงานตามกิจกรรมในข้อ ๘.๑ ช่อง (๑๒) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๓) 

๘.๓  ประโยชน์หรอืผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Out come) หมายถึง ความส าเร็จ 

รวมถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงานตามกิจกรรมในข้อ ๘.๑ ช่อง 

(๑๒) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๔) 
 

หมายเหตุ : ทั้งนี ้ผลผลิตที่คาดวา่จะได้รับ และประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ต้องสามารถ

ผลักดันให้ตัวชีว้ัดบรรลุตามเป้าหมายในแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 
 

๘.๔  ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน

ต้องก าหนดผู้รับผดิชอบที่จะน ากิจกรรมดังกล่าวไปด าเนนิการ (ระบุในตารายงานแบบฟอร์ม ช่อง ๑๕) 

๘.๕  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินงาน

ให้สอดคล้องความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูง ซึ่งต้องรีบด าเนินการก่อน เช่น ความเสี่ยงที่มีค่าคะแนน ๒๕ 

ต้องรีบด าเนินการก่อน ทั้งนีก้ารก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จต้องเป็นของปีงบประมาณนั้น โดยใหก้ าหนด

ตรงความเป็นจรงิ เชน่ มกราคม ๒๕..... เป็นต้น (ก าหนดแล้วเสร็จควรระบุภายในเดือน กันยายน ของปี

นั้นๆ) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๖) 

๘.๖ จัดล าดับความส าคัญ ดูจากคะแนนความเสี่ยง ช่อง (๗) ว่าคะแนนปัจจัยเสี่ยงข้อ

ใดคะแนนมากที่สุด ควรรีบด าเนินการ ให้ระบุ ล าดับ ๑ (ในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๗) ต่อจากคะแนน

ความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานทราบล าดับความส าคัญในการด าเนินการก่อนและหลัง และเร่งด าเนินการ

ตามกิจกรรมที่ก าหนด ส าหรับความเสี่ยงที่มคี่าคะแนนสูงมากก่อน  

๘.๗  ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง เช่น ความส าเร็จของ

การบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ หรือ ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ หรือ 

ด าเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อวัดความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 

๙.  เสนอที่ประชุมคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหนว่ยงาน

เรียบร้อยแล้ว ให้น าแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 



๑๒ 

 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เพื่อร่วมกันวิเคราะหแ์ละพิจารณา พร้อมทั้งเห็นชอบ  

๙.  ส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อได้แผนบริหารความ

เสี่ยงที่ผ่านที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแผน

บริหารความเสี่ยง เพื่อให้ด าเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 

               ๑๐.  การติดตามและประเมินผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผดิชอบที่หน่วยงานก าหนดให้

เป็นผู้ด าเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ปีละ ๒ ครั้ง ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

  - ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการด าเนนิงานระหว่างปีว่าวิธีการที่

ก าหนดสามารถลดความเสี่ยงได้หรอืไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง ซึ่งจะส่งผลให้

หน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงานสามารถปรับวิธีการ

ในการจัดการความเสี่ยงระหว่างปีได้ทันเวลา  

 - ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ 

ว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดสามารถผลักดันเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตรใ์ห้

บรรลุผลส าเร็จได้หรือไม่ ตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ หาก

มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้น าไปวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 

 ๑๑.  รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องมี

การรายงานผลการด าเนินงานต่อผูท้ี่เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) ดังนี้ 

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน  

  ๑๒.  ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี) เมื่อหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง ปีละ ๓ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงาน ให้หนว่ยงานด าเนินการ ดังนี้ 

  -  รอบ ๖ เดือน ปรับแผนการด าเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการในการ

จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรอื หาวิธีการใหม่มาทดแทนวิธีการเดิม  

  -  รอบ ๑๒ เดือน น าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงปีถัดไป  

 



๑๓ 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 

หน่วยงาน............................................ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน (KPI) ๑) ......................................................................  ๒)  ........................................................................  ๓) ............................................................................. 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     ............................................................. 

                                                                                                                                                                                                     (...........................................................) 

                                                                                                                                                                                                     ต าแหนง่................................................ 

                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ............... 

   

ประเด็นยุทธศาสตร์-

ตัวชี้วดั  

หน่วย

นับ 

เป้า 

หมาย

ปี 59 

ความเสี่ยง/

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมนิความเสี่ยง  
ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได้  

/ความ

เสี่ยง

ด้าน/

พันธ

กิจ

ด้าน 

วธิีการจัดการความเสี่ยง  

ก าหนด

ระยะ 

เวลาแล้ว

เสร็จ 

 

 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 

 

โอกา

สที่จะ

เกิด 

ผล 

กระ 

ทบ 

คะแนน 

risk /

ล าดับ

ความส า

คัญ     

ระดับ 

risk  
วธิีการ  

กิจกรรมท่ีจะท า 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิตท่ีคาด

ว่าจะได้รับ              

(Out put)  

ประโยชน์หรือ

ผลกระทบที่

คาดว่าจะได้รับ               

(Out come)  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗)=(๖)x

(๗) 
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1……………………………………………………….  

- ตัวชี้วัด..... 

 

             
  

มจ. ๐๐๔ 



๑๔ 
 

 

“ตัวอย่าง” 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

หน่วยงาน คณะ.... 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน (KPI) 1) ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60      2)  ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 70      3) ด าเนินการตามแผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์-

ตัวชี้วัด  

หน่วย

นับ 

เป้า 

หมาย

ปี 59 

ความเสี่ยง/

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมนิความเสี่ยง  

ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได้  

/ความ

เสี่ยง

ด้าน/

พันธ

กิจ

ด้าน 

วธิีการจัดการความเสี่ยง  

ก าหนด

ระยะ 

เวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับ   

ผดิชอบ 
โอกา

สที่จะ

เกิด 

ผล 

กระ 

ทบ 

คะแนน 

risk /

ล าดับ

ความ 

ส าคัญ     

ระดับ 

risk    
วธิีการ  

กิจกรรมท่ีจะท า 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิตท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ              

(Out put)  

ประโยชน์หรือ

ผลกระทบที่

คาดว่าจะ

ได้รับ               

(Out come)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)x(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตท่ีเป็นนักปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

1.1 ร้อยละของจ านวน

นักศึกษาที่เข้าเรียน

ทางด้านการเกษตร

เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 5 1.1.1 จ านวนผูท้ี่

สนใจเรียน

ทางด้าน

การเกษตรน้อยลง 

5 5 25 

(ล าดับ 1) 

สูงมาก 16 6 ลด/

ควบคุม 

1.1.1.1 ส่งเสรมิ

ให้มีการปรับ

หลักสูตรให้

ตอบสนองตาม

ความต้องการ

ของผู้เข้าศึกษา

และชุมชนให้

มากขึน้ 

หลักสูตรที่

ตอบสนอง

ความ

ต้องการของ

ผู้เข้าศึกษา

และชุมชน 

ผู้ที่สนใจเข้า

เรียนเพิ่มมาก

ขึน้ 

ธ.ค.59 รองฯฝ่าย

วิชาการ/

ผอ.

ส านัก

บรหิารฯ 

มจ. ๐๐๔ 



๑๕ 
 

 

                                                                                                                                                    .............................................................. 

                                                                                                                                                     (...........................................................) 

                                                                                                                                                     ต าแหนง่................................................ 

                                                                                                                                                     วันท่ี.........เดอืน..............พ.ศ. ............... 

ประเด็นยุทธศาสตร์-

ตัวชี้วัด  

หน่วย

นับ 

เป้า 

หมาย

ปี 59 

ความเสี่ยง/

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมนิความเสี่ยง  

ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได้  

/ความ

เสี่ยง

ด้าน/

พันธ

กิจ

ด้าน 

วธิีการจัดการความเสี่ยง  

ก าหนด

ระยะ 

เวลาแล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผดิ

ชอบ 
โอกา

สที่จะ

เกิด 

ผล 

กระ 

ทบ 

คะแนน 

risk /

ล าดับ

ความ 

ส าคัญ     

ระดับ 

risk    
วธิีการ  

กิจกรรมท่ีจะท า 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิตท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ              

(Out put)  

ประโยชน์หรือ

ผลกระทบที่

คาดว่าจะ

ได้รับ               

(Out come)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)x(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เก่ง ดี และมคีวามสุข 

2.1  ผลการพัฒนา

บัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ค่าเฉลี่

ย 

4.00 2.1.1 นักศึกษา

ขาดคุณธรรมและ

จริยธรรมท าให้

เกิดเหตกุารณ์ที่

ท าให้เสียชื่อเสียง 

3 5 15 

(ล าดับ 2) 

สูงมาก 5 7 ลด/

ควบคุม 

2.1.1.1 จัดท า

แผนและ

มาตรการ

ป้องกันการเสีย

ชื่อเสียงเกี่ยวกับ

คุณธรรมและ

จริยธรรมของ

นักศึกษาและ

พร้อมทั้ง

ด าเนินการตาม

แผน 

แผน/

มาตรการ

ป้องกันการ

เสียชื่อเสียง

ของนักศกึษา 

ไม่มีเหตุการณ์ที่

ท าให้นักศึกษา

ของ

มหาวิทยาลัย

เสียชื่อเสียง 

ส่งผลให้

นักศึกษาเปน็

บัณฑิตที่พึง

ประสงค ์

ก.ค. 59 รองฯฝ่าย

พัฒนาฯ/

ผอ.กอง

กิจฯ/ผอ.

กองแนะ

แนวฯ/

ผอ.ศูนย์

ศิลป์ฯ 



๑ 

 

คู่มือการจัดท า 

การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

------------------------- 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยงานจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ

ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต

ในหน่วยงาน ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยต้องจัดวางการควบคุม

ภายใน  และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นหน้าที่ ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติ เพื่อป้องกัน

ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจ และเพื่อให้ทุกหนว่ยงานได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดวางการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

 

การจัดท าการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ

หน่วยงาน ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี้  

๑. การด าเนินงาน หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

การสิน้เปลืองหรอืการทุจริตของหนว่ยงาน 

๒. การรายงานทางการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอก

หนว่ยงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ได้แก่การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการ

ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึน้ 

 

 



๒ 

 

วัตถุประสงค์ในการควบคุมภายใน 

๑. เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

๒. เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

๓. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. เพิ่มมูลค่าให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของหนว่ยงาน 

 

ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 

 ๑. การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ๒. การใชท้รัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 ๓. ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

 ๔. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมรีะบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 

 ๕. เป็นเครื่องมอืช่วยผูบ้ริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดยีิ่ง 

 

ความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 

การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

- เป็นงานที่ไม่ใชง่านประจ าเป็นกิจวัตร - ลักษณะงานเป็นงานประจ าท าเป็นกิจวัตร 

- เป็นงานที่มีลักษณะการจัดการ - ลักษณะงานเป็นงานปฏิบัติการ 

- เน้นการวิเคราะหค์วามเสี่ยง - เน้นกระบวนการปฏิบัติงาน 

- แสดงดว้ยการน าเสนอ - บันทึกเป็นเอกสาร 

- จ าเป็นในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง - ปฏิบัติเป็นประจ าตามปกติ 

- เป็นงานบริหารตามโครงการ - เป็นงานปฏิบัติตามวิธีการท างาน ตามรอบบัญชี 

- มุ่งหวังใหอ้งค์กรบรรลุเป้าหมาย - เป็นสิ่งที่พึงอยู่ในขอบเขตจ ากัด 

- มุ่งที่ผลการด าเนินงาน - มุ่งที่การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

- ค านึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ - ค านึงถึงสิ่งที่จะเกิด ผดิพลาดได้ 

- เน้นการท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไป - เน้นการมปีระสิทธิภาพของระบบควบคุม 

 

 

 

 

นโยบายการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 



๓ 

 

ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยซึ่งในแต่ละปีอาจมีความคล้ายคลึงหรอืแตกต่างกันตามสถานการณ์และ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยมหาวิทยาลัยจะมกีารแจ้งนโยบายและด าเนินการในปีนัน้ๆ ไปยังทุกหน่วยงาน 

 

เอกสารประกอบการจัดวางการควบคุมภายใน 

การจัดวางการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องมีเอกสารเพื่อประกอบการ

วิเคราะหข์้อผิดพลาดที่จะท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์วางไว้ ดังนี้ 

๑. จุดอ่อน/อุปสรรค จากการ SWOT ของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา ในการด าเนินงานของ

หนว่ยงานของปีที่ผา่น เพื่อหาวิธีการ/กิจกรรมมาควบคุม/ลด/ขจัด ในปีนี้  

๓. รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (ขั้นตอนที่ผลการด าเนินงานไม่

บรรลุของปีที่ผา่นมา)  

๔. ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการสอบทานการควบคุมภายใน เพื่อ

น าข้อเสนอแนะมาพิจารณาด าเนินการในปีนี้   

๕. เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพก าหนด ที่เป็นประเด็นความเสี่ยงจากภายใน ต้องใช้การควบคุมภายใน     

 

 



๔ 

 

 

สูงมาก 
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ

ทันที 

๒.๒. ระบุวัตถุประสงค ์

๓. ระบุความเสี่ยงงานประจ า 

๔. วิเคราะห์ความ

เสี่ยงงานประจ า 

 

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด (๑-๕) 

๔.๒ ผลกระทบเม่ือเกิด (๑-๕) 

๔.๓ คะแนน

ความเสี่ยง 

(ตัวเลข) 

สูง 
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ 

๕. ก าหนดวิธกีารจัดการ 

ความเสี่ยงงานประจ า 

 

๕.๔ แบ่งปนัความเสี่ยง 

๕.๑ ยอมรับความเสี่ยง 

๕.๒ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

๕.๓ ลดความเสี่ยง 

๖. ก าหนดกิจกรรมที่จะท าเพื่อลดความเสี่ยงงานประจ า 

 
๖.๑ รายละเอยีดกิจกรรมที่จะท า 

๖.๑.๑ สารสนเทศและการสื่อสาร 

๖.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 

๖.๑.๓ ก าหนดเสร็จ 

๖.๑.๔ ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 

๗. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง 

 

๘. ส่งการควบคุมภายในไปยังผู้รับผดิชอบ 

 

๙. ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๑๒  เดือน 

 

๑๐. รายงานผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๑๑. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้าม)ี 

 

วิเคราะห์

ความเสี่ยง

รอบปีถัดไป 

ปรับแผน

ระหว่างปี 

 ๖ เดือน 

  ๑๒ เดือน 

เลือก 

ไม่ต้องด าเนินการ 

 

ปานกลาง 
 

อาจยอมรับ 
 

เพิ่มหรือไมต่้องเพิ่ม

การจัดการ (เฝ้าระวัง) 

X (คูณ) = 

ต่ า 
 

ยอมรับ 
 

ไม่ตอ้ง 

เพิ่มการจัดการ 

 

๒. ก าหนดชื่อกิจกรรม/งานประจ าที่จะควบคมุภายใน 

๒.๓. ระบุขั้นตอนการปฏิบัตงิานประจ า 

๒.๔. ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุม 

๑.  แต่งตัง้คณะกรรมการควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน  

 

๒.๑. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI)  

ขั้นตอนการจัดท าการควบคุมภายใน  

๔.๔ ระดับความ

เสี่ยง (สูงมาก  

สูง ปานกลาง ต่ า) 



๕ 

 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน ประกอบด้วย

ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารความ

เสี่ยงประจ าหนว่ยงาน  

๒. ก าหนดชื่อกิจกรรม/งานประจ าที่จะควบคุมภายใน ให้หน่วยงานวิเคราะห์และก าหนดชื่องาน/

กิจกรรมของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานประจ า และส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่

บรรลุผลส าเร็จ ตามนโยบายการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อน ามาจัดท าการควบคุมภายใน 

ทั้งนี ้อาจดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา และน าปัจจัยเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่จากการควบคุม

ภายในของปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และผลการตรวจประกันคุณภาพการศกึษา มา

ประกอบการพิจารณาเพื่อจัดวางการควบคุมภายใน (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอร์ม 

มจ.๐๐๒(๒) ช่องที่ (๑)  

      ๒.๑ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) เพื่อก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการควบคุม

ภายในในกิจกรรม/งานที่หนว่ยงานก าหนด ทั้งนีก้ารวัดความส าเร็จสามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เช่น ด าเนินการ

เบิกเงนิแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน จ านวนหลักสูตรเพิ่มขึ้น ๑๐ หลักสูตร การเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๑๐ และเชิง

คุณภาพ เช่น บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑)) ทั้งนี้ เมื่อก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไปแล้ว หน่วยงาน

ต้องก าหนดให้มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดด้วย เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุตาม

ตัวชี้วัดหรอืไม่ และเป็นข้อมูลประกอบเพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      ๒.๒ ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/งานประจ า ในข้อ ๒ ที่จะ

น ามาจัดท าการควบคุมภายใน (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑))  

       ๒.๓ ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ า ให้หน่วยงานระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

กิจกรรม/งานประจ า ในข้อ ๒ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอร์ม มจ.๐๐๒(๒) ช่องที่ ๑) 

ดังนี ้

              - ระบุทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ า กรณีที่หน่วยงานจัดท าการควบคุมภายในทั้ง

กระบวนงาน เช่น  

                    งาน/กิจกรรม การฝกึอบรม  

                    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ติดต่อวิทยากร ๓. ท าหนังสือ

เชิญผูเ้ข้าร่วมอบรม ๔. จัดฝกึอบรม ๕. ประเมินผลการอบรม  

               - ระบุเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ า กรณีที่หน่วยงานยกมาเฉพาะขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่มคีวามเสี่ยง เช่น 

                 งาน/กิจกรรม ๑. งานการเรียนการสอน  

                   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. การจัดตารางสอน ๒. การจัดอาจารย์สอน ๓. การจัด

หอ้งเรียน 



๖ 

 

         ๒.๔ ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ให้หนว่ยงานระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่สง่เสริมให้

การควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในกรณีตรงข้าม สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจ

ท าให้องค์ประกอบการควบคุมมีประสิทธิผลลดลง โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์และ

จรยิธรรม การพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

นโยบายและวธิีบริหารงานบุคคล (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑))             

๓. ระบุความเสี่ยงจากงานประจ า เมื่อก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในข้อ ๕ แล้ว ให้

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ าในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทีจ่ะส่งผลท าให้การ

ด าเนนิงานในแต่ละขั้นตอนไม่บรรลุผลส าเร็จ โดยดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา เชน่ การจัด

ตารางสอนผิดพลาด อาจารย์ไม่เพียงพอต่อการสอน ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน (ระบุใน

แบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๒)                           

๔.  วิเคราะห์ความเสี่ยงจากงานประจ า ให้ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิด

จากงานประจ า ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน มากน้อยเพียงใด โดยจะ

ประเมินจากสองมติิ คือ  

      ๔.๑ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงาน

ประเมินโอกาสและความถี่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ประจ า (ควรก าหนดระดับโอกาสที่จะเกิดที่เป็นของ

หนว่ยงานเอง ตามตารางตัวอย่างที่แสดง) (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๓) 

 

ตัวอย่าง : การก าหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความถี่ในการเกิด 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย* ระดับ 

สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง ๕ 

สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งสูงหรือบ่อย ๆ ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ๓ 

น้อย อาจมโีอกาสเกิด แตน่าน ๆ ครั้ง ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมาก หรอืไม่น่าเกิด ๑๒ 
*  หมายเหตุ  สามารถปรับความถี่โดยเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

      

      ๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเสียหายที่มีต่อหน่วยงานหากเกิด

เหตุการณ์นั้นจริง มีวิธีคิดได้ ๒ วิธี คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือคิดในเชิง

คุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นความส าเร็จ (ควรก าหนดระดับผลกระทบหากเกิดเหตุกาณณ์เป็นของ

หนว่ยงานเอง ตามตารางตัวอย่างที่แสดง) (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๔) 



๗ 

 

 

 

ตัวอย่าง : การก าหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงปริมาณ โดยคิดค่าเสียหายเป็นตัวเงิน 
 

ผลกระทบ ความสูญเสีย* ระดับ 

สูงมาก > ๑๐ ล้าน ๕ 

สูง > ๒.๕ แสนบาท  – ๑๐ ล้าน ๔ 

ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท ๓ 

น้อย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๒ 

น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ 
 *  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสยีได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

 

ตัวอย่าง : การก าหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นระดับ

ความส าเร็จ 
 

ผลกระทบ ความสูญเสีย* ระดับ 

รุนแรงที่สุด ด าเนนิงานส าเร็จตามแผนได้นอ้ยกว่า ๖๐% ๕ 

ค่อนขา้งรุนแรง ด าเนนิงานตามแผนได้  ๖๐  - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ด าเนนิงานตามแผนได้  ๗๑ - ๘๐% ๓ 

น้อย ด าเนนิงานตามแผนได้  ๘๑ - ๙๐% ๒ 

น้อยมาก ด าเนนิงานส าเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐% ๑ 
*  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสยีได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจรงิของหน่วยงาน 

 

      ๔.๓ คะแนนความเสี่ยง หมายถึง การให้ค่าคะแนนของความเสี่ยง (ตัวเลข) โดยน าระดับ

ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่าในแต่ละเหตุการณ์ความ

เสี่ยงมีค่าคะแนนมากน้อยเพียงใด (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๕) เพื่อให้หน่วยงานสามารถทราบ

ความรุนแรงของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง และน าคะแนนดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญ ว่าควร

พิจารณาด าเนินการตามวิธีการลดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุดก่อน โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้  

 

สูตร   : 

 

 

 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง 

 

เช่น  :   โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๕ x ผลกระทบของความเสี่ยง ๔ = ค่าคะแนนความเสี่ยง ๒๐   

 
 



๘ 

 

 
 

      ๔.๔ ระดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าคะแนนความเสี่ยงแล้วให้น าค่าคะแนนมาเทียบในตาราง 

เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า) ในแต่ละเหตุการณ์ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) 

ช่อง ๖) 

 

  

 

 

  (E)  สูงมาก  

  (H)      สูง  

 (M)    ปานกลาง  

 (L)     ต่ า  

                เขตเฝ้าระวัง 
 

                   ๑         ๒          ๓           ๔         ๕ 

                                            โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

                                         แสดงตัวอย่างระดับความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง โดยแบ่งพื้นที่

ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

-  ระดับความเสี่ยงต่ า (สีฟ้า) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรอืน้อยมาก หาก

เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ โดยไม่ต้องเพิ่ม

การจัดการ  

-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเขียว) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หาก

เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่ม

การจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แต่ต้องมอบหมายให้มีการติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ความเสี่ยง

สูงขึ้น  

-  ระดับความเสี่ยงสูง (สีเหลือง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากเกิดขึ้นแล้ว

ส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมีแผนการจัดการ  
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๑๕ 
(E) 

 ๘  ๑๐  

 
๔ 

(M) 
 

๔ 

(M) 
 

๕ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

X (คูณ)  

ไม่ยอมรับ 

 ต้องมีแผนจัดการ

ทันที 

อาจยอมรับ 

เพิ่มหรือไม่เพิ่มการ

จัดการ (เฝ้าระวัง)  

ไม่ยอมรับ 

 ต้องมีแผน

จัดการทนัที 

ยอมรับได้ 

ไม่เพิ่มการ

จัดการ 

๑๐ ๕  

๔  

๕  



๙ 

 

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หากเกิดขึ้น

แล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูงมาก ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมีแผนการ

จัดการทันท ี 
 

๕.  ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงงานประจ า ให้หน่วยงานเลือกวิธีการตอบสนองความ

เสี่ยง (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๗) ซึ่งมี ๔ วิธี ดังนี ้

  ๕.๑  การยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในระดับนั้นไว้ให้

ด าเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใด ๆ เพิ่มเติมจากที่มีและด าเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเสี่ยงอยู่ในระดับ

ต่ า หรอืระดับที่ยอมรับได้แลว้ หรอืการค้นหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมจะเกิดตน้ทุนสูง ไม่คุ้มคา่  

                    ๕.๒  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ได้แก่ การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น 

เนื่องจากวิเคราะหแ์ล้วหากด าเนินการแล้วไม่คุ้มคา่ ต้นทุนสูง  

               ๕.๓ ลดความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาวิธีการแก้ไขที่จะลดทั้งความน่าจะเกิดและ

ผลกระทบของความเสี่ยง เชน่ การก าหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่ม การมแีละใช้รายงานและระบบสารสนเทศเพื่อ

การตัดสินใจที่ดี การก าหนดระดับอนุมัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีแผนป้องกันภัยในเหตุ

ฉุกเฉิน การปรับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การหามาตรการควบคุม เป็นต้น  

            ๕.๔ การแบ่งปันความเสี่ยง ได้แก่ การยกภาระในการเผชิญความเสี่ยงหรือกระจายความ

เสี่ยงใหผู้อ้ืน่รับผิดชอบร่วมกัน เชน่ การท าประกันภัย การจา้งเหมาบริษัทเข้ามาด าเนนิการแทน  
 

๖. ก าหนดกิจกรรมที่จะท าเพื่อลดความเสี่ยงงานประจ า เมื่อหน่วยงานทราบวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงาน ก าหนดกิจกรรมที่จะท าเพื่อลดความเสี่ยงจากงานประจ า โดยการ

ก าหนดกิจกรรมที่หน่วยงานจะสามารถท าการควบคุมได้ด้วยตนเอง ดังน้ี 

      ๖.๑ รายละเอียดกิจกรรมที่จะท า เพื่อลดความเสี่ยงจากงานประจ า เช่น นโยบาย วิธีการ 

มาตรการ การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานก าหนดขึ้น อาจจะเป็นกิจกรรมคิดริเริ่ม

ใหม่ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมประจ า หรือกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากงานประจ า (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) 

ช่อง ๘) ทั้งน้ี ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงนั้น หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือก

กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังนี้  

 -  ศกึษาความเป็นไปได้และคา่ใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอ

มาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถท าได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน

วิสัยที่ท าได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม ่ๆ หรอืคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องคก์รจะได้รับ 

                   -  วิเคราะหถ์ึงผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

     ผลได้   คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน ามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที 

หรอืในระยะยาว 



๑๐ 

 

    ผลเสีย  ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ในอนาคต 
 

          ๖.๑.๑ สารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าในข้อ 

๑๐.๑ เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานก าหนดว่า รายละเอียดดังกล่าวจะท าสามารถสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่

เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วยวิธีการใด เชน่ แจ้งเวียนไปยังผูร้ับผิดชอบ ประกาศให้ทราบ น าเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ 

แต่หากบางกิจกรรมไม่ต้องมีการสื่อสาร ควรก าหนดให้มีการจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน (ระบุใน

แบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๙) 

          ๖.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล เมื่อก าหนดกิจกรรมที่จะท าในช่องที่ ๘ แล้ว

ใหร้ะบุวิธีในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานงานในแต่ละกิจกรรม เช่น ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ ติดตามโดย

หัวหน้างาน ติดตามโดยผูอ้ านวยการ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๑๐) 

          ๖.๑.๓ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมที่จะ

ในช่องที่ ๘ ตามความเป็นจริง เช่น ม.ค. ๒๕.... เป็นต้น ทั้งนี้ การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จต้องเป็นของ

ปีงบประมาณน้ัน (ภายในเดือน กันยายน)   

          ๖.๑.๔ ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมที่จะท าเพื่อลดความเสี่ยง หน่วยงาน

ต้องก าหนดผู้รับผดิชอบที่จะน ากิจกรรมดังกล่าวไปด าเนนิการ 

๗.  เสนอที่ประชุมคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดท าการควบคุมภายในของหน่วยงานเรียบร้อย

แล้ว ให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยงของหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะหแ์ละพิจารณา พร้อมทั้งเห็นชอบ  

๘.  ส่งการควบคุมภายในไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อการควบคุมภายในผ่านที่

ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งไปยังผู้รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ด าเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้

ก าหนดไว้ 

               ๙.  การติดตามและประเมินผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบ ปีละ ๓ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ดังนี ้

  - ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานระหว่างปีว่ากิจกรรมที่

ก าหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

ซึ่งจะส่งผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยหน่วยงานสามารถปรับวิธีการในการจัดการความเสี่ยง

ระหว่างปีได้ทันเวลา  

 - ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ว่าการ

ควบคุมภายในที่ก าหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่



๑๑ 

 

ก าหนดไว้หรือไม่ หากมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้น าไปวิเคราะห์เพื่อจัดท าการควบคุมภายใน

ในรอบปีถัดไป  
 

 ๑๐.  รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องมีการรายงานผล

การด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) ดังนี้ 

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน  

๑๑.  ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี) เมื่อหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน ให้

หนว่ยงานด าเนินการ ดังนี้ 

  -  รอบ ๖ เดือน ปรับแผนการด าเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการในการจัดการ

ความเสี่ยงเพิ่มเติม หรอื หาวิธีการใหม่มาทดแทนวิธีการเดิม  

  -  รอบ ๑๒ เดือน น าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อจัดท าการควบคุมภายในปี

ถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ .......... 

หน่วยงาน.................................. 

 

๑. งาน/กิจกรรม…………………………………………………………… 

 

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 

๑. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

๑. ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

๒. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

 

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๕. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

 

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

๑. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๓. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

๕. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

มจ. ๐๐๒(๑) 
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การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ………… 

หน่วยงาน.............................................. 
 

งาน/กจิกรรม ……………………………….……(ยกจากมาจากข้อท่ี ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง  

(ปัญหา/อุปสรรค) 

(๒) 

การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

วธิีการ 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะท า 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วธิีการตดิตามและ 

การประเมนิผล 

(๑๐) 

ผู้รับผดิชอบ 

(๑๑) 

ก าหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(๖) 

(ยกจากมาจากข้อท่ี 

๔ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
                                                                                                                                                                                                     ............................................................. 

                                                                                                                                                                                                     (...........................................................) 

                                                                                                                                                                                                     ต าแหนง่................................................ 

                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............     

มจ. ๐๐๒(๒) 
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“ตัวอย่าง” 

 (กรณีจัดท าการควบคุมภายในท้ังกระบวนงาน)  

 

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ……….. 

หน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร  

 

๑. งาน/กจิกรรม ฝกึอบรม 

 

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 

เพื่อจัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตงิานตามภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมายอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน/กจิกรรม (KPI) 

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏบัิตงิานได้ รอ้ยละ 80 

 

๔. ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

๑.  ส ารวจความตอ้งการฝึกอบรม 

๒.  จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 

๓.  ขออนุมัติหลักสูตรและค่าใชจ้่าย 

๔.  ด าเนนิการฝึกอบรม (จัดท าหนังสือเชญิกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อวทิยากร จัดฝึกอบรม) 

๕.  ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมจัดท ารายงานการประเมินผล 

๖.  เสนอรายงานตอ่ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

๑.  มนีโยบายการฝึกอบรมจากผู้บริหารชัดเจน 

๒.  มแีผนปฏิบัตดิ้านการฝึกอบรมสอดคล้องกับแผนปฏบัิตริาชการขององคก์ร 

๓.  มกีารปฏบัิตติามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

๔.  มจีรยิธรรม โดยถอืปฏบัิตติามท่ีองค์กรก าหนด 

๕.  มคี าสั่งมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม 

๖.  มกีารมอบหมายหนา้ที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณอ์ักษรแก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

๗.  มกีารพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร แต่ไม่สม่ าเสมอ 

๘.  มบุีคลากรจ านวนจ ากัด 

มจ. ๐๐๒(๑) 
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การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ………….. 

หน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร  
 

งาน/กจิกรรม ฝึกอบรม (ยกจากมาจากข้อที่ ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 
ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง  

(ปัญหา/อุปสรรค) 

(๒) 

การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

วธิีการ 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะท า 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วธิีการตดิตาม

และ 

การประเมนิผล 

(๑๐) 

ผู้รับผดิชอบ 

(๑๑) 

ก าหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเส่ียง 

(๕) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(๖) 

๑. ส ารวจความ

ต้องการฝึกอบรม 

- ไดรั้บแบบตอบรับการ

ส ารวจที่ส่งไปให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ไมค่รบถ้วน 

๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

ควบคุม - ก าหนดให้มีการติดตามแบบตอบ

รับการส ารวจภายใน ๒ สัปดาห์ 

ภายหลังจากเวียนแจ้งหน่วยงาน 

โดยให้มีหนังสือตดิตามเป็นลาย

ลักษณอ์ักษร เฉพาะหน่วยงานที่ยัง

ไม่ได้แจ้งกลับมา 

- จัดเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- เผยแพร่เป็นบันทึก 

- ขึน้ Website ของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม 

งานพัฒนาฯ ต.ค. ๕๗ 

๒. จัดท าหลกัสูตร

ฝึกอบรม 

- จัดท าหลักสูตรไม่ตรง

กับความต้องการ 

- หลักสูตรไม่เหมาะสมกบั

ระดับของกลุม่เป้าหมาย 

๑ ๒ ๒ ต่ า ควบคุม - ประสานงานกับเจ้าของหลักสูตร

เพื่อหารือการก าหนดหลกัสูตรตาม

ความต้องการของผู้เข้ารับการ

อบรมและเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

- จัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม 

งานพัฒนาฯ ต.ค.๕๗ 

๓. ขออนุมัติหลักสตูร

และค่าใช้จา่ย 

- หลักสูตรอาจไม่ได้รับ

การอนุมัติเนื่องจาก

งบประมาณมีจ ากดั 

๑ ๑ ๑ ต่ า ควบคุม - ประสานงานกับหน่วยจัดสรร

งบประมาณและขอรับนโยบายจาก

ผู้บริหาร เพื่อก าหนดหลักสูตรให้

เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ 

- จัดเก็บข้อมูลไว้ที่

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม 

งานบริหารฯ พ.ย.๕๗ 

๔. ด าเนินการ

ฝึกอบรม 

           

มจ. ๐๐๒(๒) 



16 
 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง  

(ปัญหา/อุปสรรค) 

(๒) 

การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

วธิีการ 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะท า 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วธิีการตดิตาม

และ 

การประเมนิผล 

(๑๐) 

ผู้รับผดิชอบ 

(๑๑) 

ก าหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเส่ียง 

(๕) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(๖) 

     ๔.๑ ท าหนังสือ

เชิญกลุม่เป้าหมาย 

- ไดก้ลุ่มเปา้หมายไม่ตรง

กับที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - ระบุกลุ่มเปา้หมายให้ชดัเจนใน

หนังสือเชญิ 

- จัดเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- เผยแพร่เป็นบันทึก 

- ขึน้ Website ของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม และ

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผดิชอบ 

งานบริหารฯ พ.ย.๕๗ 

     ๔.๒ ติดต่อ

วิทยากร  

- ไดว้ิทยากรไม่ตรงตามที่

ก าหนดไว้ในหลกัสูตร 

- วิทยากรให้ความรู้ไม่

ตรงตามหลกัสูตร 

๒ ๔ ๘  สูง ควบคุม - ติดต่อ/ประสานงานกับวิทยากร

ไว้ล่วงหน้า 

- ก าหนดรายละเอยีดเนือ้หาในแต่

ละหัวข้อวิชาใหช้ัดเจนในหนงัสือ

เชิญ 

- ประสานงาน/ตดิต่อกับวิทยากร

ในหัวข้อที่จะบรรยายให้ชัดเจน 

- จัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม  

และเจ้าหน้าที่

ผู้รับผดิชอบ 

งานพัฒนาฯ พ.ย.๕๗ 

     ๔.๓ จัดฝกึอบรม - อุปกรณ์ในการฝึกอบรม

ไม่พร้อม 

๑ ๑ ๑ ต่ า ควบคุม - ตรวจสอบความพร้อมของ

อุปกรณ์โดยสอบถาม/ประสานงาน

กับวิทยากร เพื่อที่จะได้อุปกรณ์

ตรงตามความต้องการของวิทยากร 

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โสตฯ 

และฝ่ายเทคนิคก่อนการอบรมทุก

คร้ัง 

- จัดเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- เผยแพร่เป็นบันทึก 

- ขึน้ Website ของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม        

และเจ้าหน้าที่

ผู้รับผดิชอบ 

งานโสตฯ ธ.ค.๕๗ 

 - เจ้าหน้าทีม่ีความ

ช านาญงานการจัด

ฝึกอบรมไม่เพียงพอ 

 

๑ ๑ ๑ ต่ า ควบคุม - จัดประชุมชีแ้จงขั้นตอนการ

ท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

ทราบก่อนการฝึกอบรม 

แจ้งเวียนให้ทราบ - ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม        

และเจ้าหน้าที่

ผู้รับผดิชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.๕๗ 
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ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง  

(ปัญหา/อุปสรรค) 

(๒) 

การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

วธิีการ 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะท า 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วธิีการตดิตาม

และ 

การประเมนิผล 

(๑๐) 

ผู้รับผดิชอบ 

(๑๑) 

ก าหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเส่ียง 

(๕) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(๖) 

 - ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความ

ร่วมมือในการอบรม เช่น 

เข้ารับการอบรมไม่ครบทุก

วัน 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - ก าหนดมาตรการควบคุมการ

อบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เช้า-บ่าย 

มีการทดสอบก่อนและหลังการ

อบรมแจ้งผลการฝึกอบรมให้ตน้

สังกัดทราบ จ่ายเบี้ยเลี้ยงในวัน

สุดท้าย เป็นต้น 

จัดท าเป็นประกาศ 

แจ้งเวียนให้ทราบ 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม        

และเจ้าหน้าที่

ผู้รับผดิชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.๕๗ 

๕. ประเมินและ

สรุปผล การฝึกอบรม 

พร้อมจัดท ารายงาน

การประเมินผล 

- จัดท าแบบประเมินผล 

ไม่เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายที่มหีลาย

ระดับ 

๒ ๔ ๘  สูง ควบคุม - จัดท าแบบประเมินผลให้

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่

ละระดับ เช่น ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ 

บุคคลภายนอก เป็นต้น 

- จัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

เจ้าหน้าที่

ผู้รับผดิชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.๕๗ 

 - แบบประเมินผลได้รับไม่

ครบถ้วน 

๑ ๑ ๑ ต่ า ควบคุม - ชีแ้จงให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

ถึงความส าคัญของแบบประเมิน

และก าชบัให้ผู้เข้าอบรมสง่แบบ

ประเมินให้ครบถ้วน 

แจ้งให้ทราบ 

 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม        

และเจ้าหน้าที่

ผู้รับผดิชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.๕๗ 

๖. เสนอรายงานต่อ

ผู้บริหารและผูท้ี่

เกี่ยวข้อง 

- ผู้บริหารไม่ให้

ความส าคัญกับรายงาน 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - รายงานผลการฝึกอบรมในที่

ประชุมผูบ้รหิารประจ าเดือน 

- จัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- ติดตาม

ประเมินผล         

โดยหัวหน้า

หน่วยงานและผู้

ตรวจสอบภายใน 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.*) 

 
                                                                                                                                                                                                     ............................................................. 

                                                                                                                                                                                                     (...........................................................) 

                                                                                                                                                                                                     ต าแหนง่................................................ 

                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............     
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 (กรณีจัดท าการควบคุมภายในเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง) 

 

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ……….. 

หน่วยงาน คณะ..........  

 

๑. งาน/กจิกรรม การเรียนการสอน หรอื งานวจิัย หรอื งานบริการวชิาการ หรือ งานท านุบ ารงุฯ หรอื งาน

บริหารจัดการ 

 

๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษา 

 

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน/กจิกรรม (KPI) 

นักศกึษาพงึพอใจต่อการเรียนการสอน รอ้ยละ 80 

 

๔. ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

๑.  การจัดตารางสอน 

๒.  การจัดอาจารยส์อน 

๓.  การจัดห้องเรียน 

 

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

๑.  บุคลากร (คณาจารย)์ มีจ านวนจ ากัด 

๒.  มโีครงสร้างอ านาจหนา้ที่ในการตัดสนิใจ 

๓.  มกีารปฏบัิตติามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

มจ. ๐๐๒(๑) 



19 
 

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หน่วยงาน คณะ......  
 

งาน/กจิกรรม การเรียนการสอน (ยกจากมาจากข้อที่ ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 
ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

วธิีการ 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะท า 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วธิีการตดิตามและ 

การประเมนิผล 

(๑๐) 

ผู้รับผดิชอบ 

(๑๑) 

ก าหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเส่ียง 

(๕) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(๖) 

๑.  การจัดตารางสอน 

 

การจัดตารางสอนซ้ าซ้อน ๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

ควบคุม - ตรวจเช็คความถูกต้องทุกคร้ัง - จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

ของหน่วยงาน 

- แจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ขึน้ Website ของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม 

งานพัฒนาฯ ต.ค.๕๗ 

๒.  การจัดอาจารย์

สอน 

 

จ านวนอาจารย์มีไม่

เพียงพอต่อการเรียนการ

สอน 

๑ ๒ ๒ ต่ า ควบคุม - จ้างอาจารย์ภายนอกเข้า

มาร่วมสอน 

- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมลู

ของหน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม 

งานพัฒนาฯ ต.ค.๕๗ 

๓.  การจัดห้องเรียน 

 

ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ ๒ ๔ ๘ สูง ควบคุม - ขอความอนุเคราะห์ในการใช้

ห้องเรียนไปยังคณะ/หน่วยงาน

ที่มีห้องเรียนว่าง 

- ท าบันทกึแจง้ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุ่ม 

งานบริหารฯ พ.ย.๕๗ 
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