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ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑  ประวัติความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า ได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2527 ช่ือสาขา

ประมงน้้าจืด เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาประมง

น้้าจืด โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จ้านวน 36 คน 

    ต่อมาเมื่อวันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2532 ได้ยกระดับมาเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการ

ประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปล่ียนจากหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาประมงน้้าจืด เป็นหลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร

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

ประมง และสาขาวิชาชีววิทยาการประมง และระดับปริญญาตรี 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 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า้ จะพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้

สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ที่ได้

วางไว้  อีกทั้งจะพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ต่อไป   
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๑.๒  วิสัยทศัน ์ พันธกิจ และวัตถุประสงค ์

 

วิสัยทัศน ์

ผลิตบัณฑิต และพัฒนางานวิจัย ให้เปน็ท่ียอมรับในระดับภูมิภาค (ASEAN+3) 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ 

ทักษะ กระบวนการคิดและนักปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

2. บูรณาการงานวิจัยอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนและบริการวิชาการแก่สังคม 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้

เฉพาะทางอย่างครบวงจร 

4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านท้านุ

บ้ารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค     

โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี  (Good Governance) 

  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาค 

2. เพ่ือสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการด้านการประมงและทรัพยากรทางน้้าที่มั่นคงและปลอดภัย

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่

สังคม  

3. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพ่ือเป็น

ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร 

4. เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านท้านุบ้ารุง

ศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance) 
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๑.๓  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

          จุดแข็ง  (strength) 

ด้านการเรียนการสอน 

1. สถาบันก่อตั้งมากกว่า 30 ปี ท้าให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งความรู้ด้านประมงทางภาคเหนือ 

คณะมีช่ือเสียงและผลงานด้านการประมง 

2. อาจารย์มีความเช่ียวชาญ ความช้านาญแต่ละด้าน และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3. มีหลักสูตรเทียบเรียนระดับปริญญาตรี 

4. มีการบริการวิชาการเพ่ือเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษา  

5. มีฐานเรียนรู้ให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. นักศึกษาทุกหลักสูตรมีความสามัคคีสามารถร่วมงานกันได้ดี 

2. กิจกรรมนักศึกษามีการบูรณาการระหว่างกิจกรรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ 

ด้านการวิจัย 

1. เป็นกลุ่มนักวิชาการที่มีความสามารถสูง และมีความสามารถเฉพาะด้าน 

2. หน่วยงานมีความพรอ้มด้านการประสานงาน ความร่วมมือ และเครือข่าย ทั้งจากภาคปฏิบัติ 

และภาคทฤษฎี (อาจารย์ นักวิจัย จากหน่วยงานอ่ืนๆ)  

3. ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ์) และศักยภาพในการ

ให้บริการวิชาการ  

2. มีฐานเรียนรู้ทางด้านการประมงที่หลากหลาย  

3. มีองค์ความรู้จากงานวิจัยที่หลากหลายและมีเอกสารเผยแพร่สามารถพัฒนาและถ่ายทอดสู่

เกษตรกร สังคม และผู้ที่สนใจ 

4. คณะฯ มีช่ือเสียง และได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านการให้บริการวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

1. มีการบูรณาการด้านวิชาการร่วมกับการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางน้้า 

ด้านการบริหารและการจัดการ 

1. องค์กรมีขนาดเล็ก ท้าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรมีจิตส้านึกที่ดีต่อองค์กรและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

3. บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง 
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ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการท้างานด้านประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการเรียนการสอน 

1. ขาดการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติต่อชั้นเรียน  

2. อุปกรณ์การเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ และระบบ IT ยังไม่เพียงพอ ช้ารุด ไม่ทันสมัย  

3. นักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

4. คณาจารย์ท้างานวิจัยในชั้นเรียนน้อยและขาดการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

5. การก้ากับติดตามการเรียนการสอนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังไม่เป็นรูปธรรม 

6. นักศึกษาไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

7. ขาดการจัดสรรทรัพยากรไปสู่หลักสูตร 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. อาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ไม่เห็นความส้าคัญของกิจกรรมนักศึกษา  

2. ขาดการส่งเสริมศักยภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีระบบ  

3. ขาดระบบและกลไกการดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านให้ค้าปรึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

4. นักศึกษามีสภาวะการเป็นผู้น้าน้อย 

ด้านการวิจัย 

1. ความสามารถในการเสาะหาแหล่งทุนต่างประเทศยังมีน้อย  

2. การบูรณาการการวิจัย และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการให้บริการแก่บุคคล

เป้าหมายยังมีน้อย 

3. มีเครือข่ายผู้เช่ียวชาญต่างประเทศน้อย 

4. คณาจารย์ได้รับจัดสรรทุนวิจัยลดลง 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1. ขาดกิจกรรมบริการวิชาการแก่เกษตรกร ชุมชน เอกชน ที่สามารถสร้างรายได้ 

2. ยังขาดหัวข้อในการบริการวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ 

ด้านการบริหารและการจัดการ 

1. การประเมินผลการบริหารพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงตามแผนที่ก้าหนด 

2. ทักษะการบริหารงานมีน้อย 

3. ผู้บริหารบริหารงานยังไม่ครบตามแผนที่วางไว้  

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ขาดบุคลากรด้าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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๑.๔  สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

         โอกาส (Opportunity)  

ด้านการเรียนการสอน 

1. มีสถานที่ฝึกงานรองรับอย่างเพียงพอ  

2. มีศิษย์เก่าที่มีศักยภาพมาก สามารถน้ามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน  

3. บริษัทเอกชนมีการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ท้าให้มีความต้องการนักวิชาการด้าน

การประมงเพ่ิมขึ้น 

4. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ในการสอน 

5. ชุมชน / องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส้าคัญกับการเกษตรและประมง 

6. มีเครือข่ายในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

7. การท้าความร่วมมือกับสถาบันคู่แข่งทางการประมงและชายฝั่ง 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. มีการจัดประกวดแข่งขันด้านทักษะต่าง ๆ มากขึ้น  

2. มีเครือข่ายด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหน่วยงาน

ภายนอกให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

ด้านการวิจัย 

1. มีหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศที่ให้ทุนสนับสนุน   

2. ผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าคุณภาพดี (มีคุณค่าทางสารอาหาร    

มีความปลอดภัยในการบริโภค) ท้าให้ต้องมีการวิจัยในหลายประเด็นและเป็นนโยบายของรัฐ

ให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก 

3. มีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มข้ึน  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1. มีหน่วยงานภายนอกและศิษย์เก่าที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 

2. สามารถสร้างพันธมิตรในการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ได้ 

3. รัฐบาลก้าหนดให้มีการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

1. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. มีกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายนอก สามารถสร้างเครือข่าย

และท้างานร่วมกันได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถ่ิน 

3. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ท้าให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภายนอก สามารถสร้างเครือข่ายและท้างานร่วมกัน

ได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถ่ินหลากหลาย 
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ด้านการบริหารและการจัดการ 

1. ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีหลักสูตร ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการที่

หลากหลาย 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มีหลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรู้จากภายนอกหน่วยงาน  

        อุปสรรค (Threat) 

ด้านการเรียนการสอน 

1. มีสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านการประมงและเพาะเล้ียงสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้น 

2. พื้นฐานความรู้ของนักศึกษาแตกต่างกันมาก ท้าให้คุณภาพของนักศึกษาลดน้อยลง 

3. รัฐบาลให้งบประมาณด้านครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 

4. จ้านวนนักเรียนและจ้านวนนักศึกษาสาขาประมงในวิทยาลัยเกษตรกรรมลดน้อยลง 

ด้านการวิจัย 

1. มีนักวิจัยที่มีคุณภาพมากข้ึน ท้าให้การแข่งขันหาแหล่งทุนสูง  

2. มหาวิทยาลัยจ้ากัดวงเงินวิจัยต่อคน และรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย

น้อยลง 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1. กลุ่มผู้สนใจที่ต้องการรับบริการอยู่ห่างไกลจากคณะ 

2. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนฐานเรียนรู้ด้านสาธารณูปโภค 

ด้านการบริหารและการจัดการ 

1. แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มาตรฐานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. การผลิตบัณฑิตที่

อดทนและเป็นนัก

ปฏิบัติทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับภูมิภาค 

1.1 มีหลักสูตรที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

สงเสรมิและสนับสนุนการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก 

พัฒนาหลักสูตรใหม ที่สนองความตองการของผูเรียน และ

ตลาดแรงงาน 

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

นักศกึษาสู่ระดับภูมภิาค 

พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือด้านการเรียนการสอนใน

ระดับนานาชาติอย่างตอ่เน่ือง 

1.2 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพต่อการผลิต

บัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

  

  

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนให้นักศึกษาน้าเสนอผลงานวิชาการและเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการในวารสารที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

  พัฒนาประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านสหกิจศึกษา 

  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทัง้ในและ

ต่างประเทศ 

    
ส่งเสริมการเตรียมความพรอ้มแก่ผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษาใน

การหางานท้าและประกอบอาชีพให้ประสบความส้าเร็จ 

    
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

  
1.3 มีระบบการพัฒนา

คณาจารย์และส่งเสริม

การใชน้วัตกรรมการเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

  

  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารยน์้านวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาด้านการเรยีนการสอน 

  
พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต้าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 

  สนับสนุนการจัดท้าผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

  
พัฒนาสมรรถนะคณาจารย์สู่การยอมรับด้านวิชาการใน

ระดับต่างประเทศ 

  

1.4 สิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต่อ

การเรยีนการสอนในการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

พัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
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2. บัณฑิตมี

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ด ีเก่ง และมีความสุข 

2.1 นักศกึษาและศิษย์

เก่ามีศักยภาพและทักษะ

ในการด้าเนินชีวิตตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ 

ส่งเสริมการให้บริการท่ีพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์

เก่าจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายศิษย์เกา่ 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการด้าเนินชวีิตให้บัณฑิตตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ 

3. มีความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัยและ

นวัตกรรมในระดับ

ภูมิภาค 

  

3.1 นักวิจัยมืออาชีพและ

เป็นที่ยอมรับ 

  

พัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

กอ่ให้เกิดประโยชน์ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และมีการ

สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพและต่อยอดได้ในเชิงพาณชิย์  

พัฒนาสมรรถนะนักวจิัยสู่การเป็นนักวจิัยมืออาชพีและเป็น

ที่ยอมรับ 

  
3.2 ผลงาน ร้อยละ 

วิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพ และเกิด

ประโยชน์ทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

  

สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

  
พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ 

  
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยสู่การสรา้งนวัตกรรมเชิง

พาณชิย์และน้าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

    สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย 

  

3.3 มีระบบการบริหาร

งานวิจัยและปัจจัย

สนับสนุนที่มี 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาการบริหารเคร่ืองมือวิจัยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรเ์พื่อ

สนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์นักวิชาการ และนักศึกษา

ทุกระดับ 

  
พัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารจัดการงานวิจัยให้มี

ประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกับ พันธกิจอ่ืน 

  สร้างขวัญและก้าลังใจให้แกน่ักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 

    แสวงหาแหล่งทุนและสรา้งเครือข่ายงานวจิัยภายนอก 

4. การบูรณาการ

องค์ความรู้ที่เพิ่ม

ศักยภาพและขีด

สมรรถนะของชุมชน

และสนองงาน

โครงการใน

พระราชด้าริ 

  

  

4.1 เป็นแหล่งเรยีนรู้

ตลอดชีวิตของคนทุก

ระดับ 

  

  

ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับพันธ

กจิอ่ืนๆ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกส่ังคมทั้งที่

กอ่ให้เกิดรายได้และไม่เกิดรายได้ 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฐานเรยีนรู้ 

4.2 เป็นคณะที่สนอง

โครงการในพระราชด้าริ 

กจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชด้าริ 
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5. การด้ารง

ศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

  

  

5.1 ท้านุบ้ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมไทยและการ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

พัฒนาระบบและกลไกการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยรวมถงึการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามไม่ให้สูญหาย 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการประมงรว่มกับชุมชนภายนอก 

สนับสนุนการบูรณางานด้านท้านุบ้ารุงศลิปะวัฒนธรรมไทย

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการ

เรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

  
5.2 เป็นจุดแสดงเรียนรู้

ด้านวถิปีระมงพื้นบ้าน 

พัฒนาจุดแสดงเรยีนรูด้้านวิถีประมงพื้นบ้าน 

6. การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

โดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 

6.1 บุคลากรมีทักษะ

ระดับมืออาชีพและ

เหมาะสมต่อการพัฒนา

คณะ 

จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร ด้าเนินการประชุมติดตาม 

ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

สนับสนุนให้บุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการพัฒนาตนเองตามสายงานที่เกี่ยวข้อง 

    สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

และการท้างานที่พรอ้มรับกับการเปลี่ยนแปลง 

    ส่งเสริมสวัสดิการเสริมสรา้งสุขภาพที่ดแีละสรา้งขวัญและ

ก้าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
6.2 มีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกดิ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

  
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มปีระสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 

  
  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอยา่ง

ต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

    
พัฒนากระบวนจัดท้าแผนกลยุทธ์และจัดท้าแผนการ

ปฏิบัติการประจ้าปแีละติดตามประเมินผล 

    
พัฒนาระบบการวางแผนและการใช้จา่ยงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    พัฒนาประสิทธิภาพระบบการหารายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ  

    
สร้างเครือข่ายเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ

องค์กร 



๑๐ 

 

๑.๖   โครงสร้างหน่วยงาน 

 ๑. โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารและธุรการ 

งานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศกึษา 

งานคลังและพัสดุ 

งานบรกิารวิชาการและวิจัย 

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 

ระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท 



๑๑ 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

งานคลังและพัสดุ 

ระดับปริญญาเอก 

ระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

งานบรหิารและธุรการ 

คณบดี 

ฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 

 รองคณบด ี

งานบรกิารวิชาการและวิจัย 

งานบริการการศึกษาและ

กิจการนักศึกษา 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

กิจการพเิศษ 

๒.   โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 คณะกรรมการ กบค. 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

คณะ 



 

๑๒ 

 

๑๒
 

แผนการด าเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

กิจกรรม 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนการควบคุมภายในและ

บริหารความเส่ียง 

            

2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือจัดท าแผนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง 

            

3. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผน ฯ 

            

4. จัดส่งแผนการควบคุมภายในและบริหาร 

ความเส่ียงให้มหาวิทยาลัย 

            

5. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ฯ  

เพ่ือทบทวนปรับปรุง/เพ่ิมเติมแผนการควบคุมภายใน

และบริหารความเส่ียง  พร้อมทั้งติดตามสรุปผลการ

ด าเนินงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

            

6. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ฯ เพ่ือทบทวน

ปรับปรุง/เพ่ิมเติมแผนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเส่ียง พร้อมทั้งติดตามสรุปผลการด าเนินงาน  

รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

            

7. เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

            

8. จัดส่งรายงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน ให้มหาวิทยาลัย             























































 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 











๑ 
 

คู่มือการจัดทํา 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา โดยมีภารกิจ

หลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ทั้งในรูปของ

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้

ทางการเกษตรที่ครบวงจร รวมทั้งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้

มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้งมีการกํากับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย จึงได้มีนโยบายนําระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลการ

บริหารจัดการที่ดี โดยจะช่วยผลักดันให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ลดการ

สูญเสียและโอกาสที่ทําให้เกิดความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย ภายใต้สภาวการณ์การดําเนินงานที่ไม่

แน่นอน และส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย จึงมีการจัดการความเส่ียงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยคํานึงถึง

ความคุ้มค่าในการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ประกอบกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกํากับอยู่ด้วย 

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง จึงได้กําหนดให้

หน่วยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ คณะ/สํานัก/หน่วยงานวิสาหกิจ มีการ

บริหารความเส่ียง โดยมีการจัดทําคู่มือฉบับน้ีข้ึน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  

 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผล

ทางด้านลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

กระบวนการบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการในการระบุเหตุการณ์ ประเมินความ

เส่ียง และวิธีการจัดการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ หรือเพ่ิมโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ กระบวนการบริหารความเส่ียง 

จะมีประสิทธิผลที่สุดหากออกแบบให้แทรกหรือฝังอยู่ในกิจกรรมการปฏิบัติงานปกติ 

 



๒ 
 
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง 

๑. เพื่อให้ผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยวางไว้ 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร/บุคลากรเกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเส่ียง ที่เกิดข้ึนกับ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และร่วมกันหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเส่ียงให้หมดไปหรืออยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ 

๓. สร้างกรอบแนวทางในการดําเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือให้

สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

๔. เพื่อให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ 

ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

๕. เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
 ๑. เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

 ๒. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง และกําหนดวิธีการการป้องกัน/ลด/ขจัดความ

เส่ียงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เป็นเครื่องมือสําหรับการวางแผน การติดตามงาน และประเมินผลการดําเนินงานของ

หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

 

ความแตกตา่งระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

- เปน็งานทีไ่ม่ใช่งานประจาํเป็นกิจวัตร - ลักษณะงานเปน็งานประจําทําเป็นกิจวัตร 

- เปน็งานทีมี่ลักษณะการจดัการ - ลักษณะงานเปน็งานปฏิบัติการ 

- เน้นการวิเคราะห์ความเส่ียง - เน้นกระบวนการปฏิบตัิงาน

- แสดงด้วยการนําเสนอ - บนัทึกเปน็เอกสาร

- จําเปน็ในสภาวการณ์เปล่ียนแปลง - ปฏิบตัิเปน็ประจําตามปกติ

- เปน็งานบริหารตามโครงการ - เปน็งานปฏิบัติตามวิธีการทํางาน ตามรอบบัญชี

- มุ่งหวังให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย - เปน็ส่ิงที่พึงอยู่ในขอบเขตจํากัด 

- มุ่งที่ผลการดําเนินงาน - มุ่งที่การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

- คํานึงถึงสิ่งที่อาจเกิดข้ึนได้ - คํานึงถึงสิ่งที่จะเกิด ผิดพลาดได้ 

- เน้นการทําให้ธรุกิจดําเนินต่อไป - เน้นการมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม 



๓ 
 
นโยบายการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยวิเคราะห์ความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน

อนาคต หากเกิดแล้วจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยนําความเส่ียงที่มีค่า

คะแนนสูงมาก (๒๐-๒๕) และได้วิเคราะห์แล้วมีความสําคัญมาก มาพิจารณาจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียง (หากนําความเส่ียงที่มีค่าคะแนนทุกระดับมาจัดทําแผนบริหารความเส่ียงทั้งหมด อาจจะ

ดําเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณและ/หรือประสิทธิภาพในการดําเนินงานอาจลดลง) ทั้งน้ี หาก

หน่วยงานวิเคราะห์แล้วจําเป็นต้องจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในความเส่ียงที่ค่าคะแนนต่ํากว่า ๒๐             

ก็สามารถกระทําได้ เมื่อพิจารณาแล้วว่าหากเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบสูงสร้างความเสียงหายมาก 

 

เอกสารประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง หน่วยงานต้องมีเอกสารเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

จะทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

๑. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

ยุทธศาสตร์ (วิเคราะห์ในแบบฟอร์มการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง) 

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

และอุปสรรค ในการดําเนินงานของหน่วยงานของปีที่ผ่าน และคาดว่าจะเป็นความเส่ียงที่ทําให้การ

ดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายในปีนี้  

๓. รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ความเส่ียงที่ยังหลงเหลืออยู่ของปีที่ผ่านมา 

(ถ้ามี)) เนื่องจากความเส่ียงที่ยังไม่สามารถควบคุม/ลด/ขจัด ในปีที่ผ่านมาได้ ให้นํามาวิเคราะห์และ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ในปีนี้  

๔. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

เพื่อนําข้อเสนอแนะมาพิจารณาในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีนี้   

๕. ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของปีท่ีผ่านมา เพ่ือนําผลการดําเนินงานที่ไม่

บรรลุ และ/หรือนําข้อเสนอแนะมาพิจารณาในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีนี้   

๗. ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ที่เกี่ยวกับความเส่ียง 

ทั้งนี้ ให้พิจารณาว่าความเส่ียงที่มาจาก ข้อ ๒-๗ เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดใดในแผน

ยุทธศาสตร์ หากไม่เกี่ยวข้องสามารถกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมได้ พร้อมท้ังหาวิธีการ/กิจกรรมมาควบคุม/ลด/

ขจัด ให้หมดไป 



๔ 
 

 

สูงมาก
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ

ทันที

๒.  ประเด็นยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน 

๓. ระบุเหตุการณค์วามเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

๔. ประเมินความ

เสี่ยง 

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด (๑-๕)

๔.๒ ผลกระทบเม่ือเกิด (๑-

๔.๓ คะแนน

ความเสี่ยง 

สูง
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ 

๗. กําหนดวิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

๗.๔ แบ่งปันความเสี่ยง

๗.๑ ยอมรับความเสี่ยง

๗.๒ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

๗.๓ ลดความเสี่ยง

๘. กําหนดกิจกรรมที่จะทําลดความเสี่ยง ๘.๑ กําหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม 

๘.๒ กําหนดผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั 

๘.๓ กําหนดผลประโยชน/์ผลกระทบที่คาดวา่จะได้รับ

๘.๔ ผูร้ับผิดชอบ

๘.๕ กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

๙. เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง

๑๐. ส่งแผนไปยังผูร้ับผิดชอบของหน่วยงาน

๑๑. ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๑๒ เดือน

๑๒. รายงานผลการดําเนนิงานต่อทีป่ระชุมที่เกี่ยวข้อง

๑๓. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

(ถ้ามี)

ไม่บรรล ุ บรรล ุ

วิเคราะห์
ความเสี่ยง
รอบปีถัดไป 

ปรับแผน
ระหว่างปี 

 ๖ เดือน 
 

  ๑๒ เดือน 

เลือก

ไม่ต้องดําเนินการ 
 

ปานกลาง 
 

อาจยอมรับ 
 

เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่ม

การจัดการ (เฝ้าระวัง) 

๕. กําหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้
๕.๑ ยอมรับโอกาสที่จะเกิด

๕.๑ ยอมรับผลกระทบเม่ือเกิด 

๕.๓ คะแนนความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้

๖. ระบุด้านของความเสี่ยง 

(ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ)

X (คูณ) =

๘.๖ จัดลําดับความสําคัญ 

๘.๗ กําหนดตัวชี้วัดของแผนความเสี่ยง 

ต่ํา
 

ยอมรับ 
 

ไม่ต้อง 

เพิ่มการจัดการ 

(ตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย 

ให้นําระดับสูงมาก (๒๐-๒๕) 

มาบริหารความเสีย่ง แต่มี

คะแนนต่ํากว่าแตผ่ลกระทบสูง 

ก็สามารถบริหารความเสี่ยงได ้

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประจําหน่วยงาน

ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  

๔.๔ ระดับความ

เสี่ยง (สูงมาก  

สูง ปานกลาง ต่ํา)



๕ 
 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําหน่วยงาน 

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ

งานบริหารความเส่ียงประจําหน่วยงาน  

๒. นําประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดกําหนดเอง) 
เป็นหลัก (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑-๓)  

๓. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เมื่อนําประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และ

เป้าหมายเป็นหลักในการวิเคราะห์แล้ว ให้ระบุเหตุการณ์ความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียงที่อาจเกิดจากความไม่

แน่นอนที่คาดการณ์ว่าจะทําให้ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้ ทั้งน้ี อาจดู

จากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา พร้อมทั้งคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบใน

อนาคต นําความเส่ียงที่ยังหลงเหลืออยู่จากปีที่ผ่านมา SWOT หน่วยงาน ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

เกี่ยวข้องกับความเส่ียง มาพิจารณาระบุเหตุการณ์ความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องท่ี 

๔) จากเหตุแห่งความเส่ียง จากปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ

วัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตาม

ศึกษาเพ่ือหาแนวโน้มที่จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพ่ือเปล่ียนวิกฤติเป็นโอกาส หรือเพ่ือลด

ผลเสียหายที่จะเกิดข้ึน ตัวอย่างความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น  

- ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การเกิดน้ําท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว 

โรคระบาด ที่ทําความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน  

- ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบ้ีย อัตรา

แลกเปล่ียนสกุลเงิน แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขัน ทําให้ค่าเล่าเรียนสูงข้ึน หน่วยงานมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึน 

มีรายได้น้อยลง   

- ความเสี่ยงจากภาวะการเมือง เช่น การประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ การเปล่ียนแปลง

อัตราภาษี ทําให้หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง  

- ความเสี่ยงจากสังคม เช่น การเปล่ียนแปลงของประชากร การย้ายแหล่งที่อยู่ โครงสร้าง

ครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย ทําให้มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา 

- ความเส่ียงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทํา

ให้หน่วยงานต้องปรับปรุง/เปล่ียนแปลงระบบสารสนสนเทศในการบริหารให้ทันต่อเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลง ทําให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสูงข้ึน  

ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในของหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ

วัตถุประสงค์ และเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ (นําไปจัดทําการควบคุมภายใน)

ตัวอย่างความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น 



๖ 
 

- ความเส่ียงด้านการเงิน เช่น การขาดสภาพคล่อง สถานภาพเครดิตไม่มั่นคง ไม่สามารถ

จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมได้ ไม่สามารถติดตามการชําระหนี้ของลูกหนี้  

- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เช่น การไม่คิดเปล่ียนแปลง กรอบแนวคิดเดิม 

ไม่ใช้ประโยชน์จากคนที่มีอยู่ การเพิกเฉยต่อการเปล่ียนแปลง  

-  ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในกระบวนการบริหารหลักสูตร 

(หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนักศึกษาจบมาหางานทําได้น้อย) ความผิดพลาด

กระบวนการบริหารงานวิจัย (การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยไม่ทั่วถึง) ความผิดพลาดของระบบงาน (ผล

การดําเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์) ความผิดพลาดของระบบประกันคุณภาพ (ผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ํา)   

-  ความเส่ียงจากกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การละเมิดสัญญา นิติกรรม

ไม่ชัดเจน/เป็นธรรม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร)  

-  ความเส่ียงจากบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล เช่น การทุจริตโดยตั้งใจ การกระทําโดย

ไม่ได้รับอนุญาต การกระทําผิดโดยตั้งใจ และการสูญเสียหรือขาดแคลนบุคลากรที่จําเป็น  

- ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี เช่น ข้อจํากัดการพัฒนาและติดตั้งระบบ ระบบล้มเหลวไม่

ทํางาน การถูกจู่โจมความปลอดภัยของระบบ และความสามารถในการทํางานของระบบ  

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร เช่น อาคารชํารุด อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ 

- ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ไม่มีความปลอดภัย (ไม่มีไฟฟ้าในจุดเส่ียง ไม่

มีการติดตั้งสัญญาณไฟในจุดที่มีทางแยก ถนนแคบ ไม่มีการตัดแต่งกิ่งไม้เพ่ือความปลอดภัย ไม่มีการ

สร้างทางหนีไฟตามอาคาร)          

๔.  ประเมินความเสี่ยง ให้ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเส่ียง/ปัจจัย

เส่ียง ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมิติ 

คือ  

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด ให้หน่วยงานประเมิน

โอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงของหน่วยงาน ว่ามีโอกาสเกิดข้ึนในระดับใด (ระบุใน

ตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๖) 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 
ตัวอย่าง : การกําหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง โดยพิจารณาจากความถี่ในการเกิด 
 

โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

ความถี่โดยเฉลี่ย* ระดับ

สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทกุครัง้ ๕ 

สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ๓ 

น้อย อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด ๑๒ 
*  หมายเหตุ  สามารถปรับความถี่โดยเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

      
๔.๒ ผลกระทบเม่ือเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเสียหายท่ีมีต่อหน่วยงานหากเกิด

เหตุการณ์นั้นจริง มีวิธีคิดได้ ๒ วิธี คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือคิดใน

เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นความสําเร็จ (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๖)  
 

ตัวอย่าง : การกําหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเส่ียง เชิงปริมาณ โดยคิดค่าเสียหายเปน็ตัวเงิน 
 

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  สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

 
ตัวอย่าง : การกําหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเส่ียง เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็น

ระดับความสําเร็จ 
 

ผลกระทบ ความสูญเสีย* ระดับ 
รุนแรงที่สุด ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐% ๕ 

ค่อนข้างรนุแรง ดําเนินงานตามแผนได้  ๖๐  - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ดําเนินงานตามแผนได้  ๗๑ - ๘๐% ๓ 

น้อย ดําเนินงานตามแผนได้  ๘๑ - ๙๐% ๒ 

น้อยมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐% ๑ 
*  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 



๘ 
 

๔.๓ คะแนนความเสี่ยง หมายถึง การให้ค่าคะแนนของความเส่ียง (ตัวเลข) โดยนําระดับ

ของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง คูณ ผลกระทบของความเส่ียง ซ่ึงจะทําให้ทราบว่าในแต่ละเหตุการณ์

ความเสี่ยงมีค่าคะแนนมากน้อยเพียงใด (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๗) เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ทราบความรุนแรงของความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง และนําคะแนนดังกล่าวมาจัดลําดับความสําคัญ 
ว่าควรพิจารณาดําเนินการตามวิธีการลดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุดก่อน โดยใช้สูตรคํานวณ 

ดังนี้  
 

สูตร   : 
 

 

 

 
 

   ๔.๔ ระดับความเส่ียง เมื่อได้ค่าคะแนนความเส่ียงแล้วให้นําค่าคะแนนมาเทียบใน
ตาราง เพ่ือให้ทราบระดับความเส่ียง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา) ในแต่ละเหตุการณ์ (ระบุในตาราง

แบบฟอร์ม ช่องที่ ๘)  

 

  

 
 

  (E)  สูงมาก  

  (H)      สูง  

 (M)    ปานกลาง  

 (L)     ต่ํา  

                เขตเฝ้าระวัง 
 

                   ๑         ๒          ๓           ๔         ๕ 
                                            โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

                                         แสดงตวัอย่างระดับความเสี่ยง 
  

ระดับความเส่ียง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง x ผลกระทบของความเส่ียง โดยแบ่ง

พ้ืนที่ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

    
ผล

กร
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ง 
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๔
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๑

X (คูณ)  

๕ 

๕ 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง 

 

เช่น  :   โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง ๕ x ผลกระทบของความเสี่ยง ๔ = ค่าคะแนนความเสี่ยง ๒๐   

ไม่ยอมรับ 

ต้องมีแผนจัดการ

อาจยอมรับ 

เพิ่มหรือไม่เพิ่มการ

จัดการ (เฝ้าระวัง) 

ไม่ยอมรับ 

 ต้องมีแผน

ยอมรับได ้

ไม่เพิ่มการ



๙ 
 

-  ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low = L) คะแนนระดับความเส่ียง ๑ - ๒ หมายถึง ความเส่ียงที่

เกิดมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยหรือน้อยมาก หากเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก 

สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ โดยไม่ต้องเพิ่มการจัดการ กําหนดเป็นสีฟ้า 

-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate = M) คะแนนระดับความเส่ียง ๓ - ๖ 

หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หากเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ใน
ระดับท่ีอาจยอมรับความเส่ียงได้ เพ่ิมหรือไม่ต้องเพิ่มการจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แต่ต้อง
มอบหมายให้มีการติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ความเส่ียงสูงข้ึน กําหนดเป็นเขียว 

-  ระดับความเสี่ยงสูง (High = H) คะแนนระดับความเส่ียง ๗ - ๑๒ หมายถึง ความ

เส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนสูง หากเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความ
เสี่ยงน้ันได้ ต้องมีแผนการจัดการ กําหนดเป็นเหลือง 

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extremely High = E) คะแนนระดับความเส่ียง ๑๓ - ๒๕ 

หมายถึง ความเส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนสูงมาก หากเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูงมาก 

ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมีแผนการจัดการทันที กําหนดเป็นแดง 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้นําความเส่ียงระดับสูงมาก (ค่าคะแนน ๒๐-

๒๕) มาบริหารความเส่ียง เนื่องจาก หากนําความเส่ียงที่มีค่าคะแนนทุกระดับมาจัดทําแผนบริหาร

ความเส่ียงทั้งหมด อาจทําให้การดําเนินงานไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ และหรือทําให้ประสิทธิภาพ

การดําเนินงานลดลง ทั้งนี้ หากหน่วยงานวิเคราะห์แล้วความเสี่ยง/ปัจจัยเส่ียงที่มีค่าคะแนนสูง ปาน

กลาง และต่ํา มีความสําคัญและจําเป็นต้องบริหารความเส่ียง ก็สามารถนํามาจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียงได้ 

๕. กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ให้หน่วยงานกําหนดระดับความเส่ียง/ปัจจัย
เส่ียงที่จะสามารถยอมรับได้หากไม่สามารถกําจัดให้หมดไปได้ โดยการประเมินระดับความรุนแรงของ

ความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานว่าจะสามารถรถยอมรับได้มาก

น้อยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมิติ คือ  

    ๕.๑ ประเมินค่าคะแนนการยอมรับโอกาสที่จะเกิด หมายถึง การประเมินค่าคะแนน

การยอมรับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด (ใช้เกณฑ์เหมือนข้อ ๔) 

๕.๒ ประเมินค่าคะแนนการยอมรับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ หมายถึง การ
ประเมินค่าคะแนนการยอมรับความเสียหายที่มีต่อหน่วยงานหากเกิดเหตกุารณ์นั้นจริง (ใช้เกณฑ์เหมือน

ข้อ ๔) 

๕.๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงท่ียอมรับได้ หมายถึง การให้ค่าคะแนนการยอมรับความ

เส่ียง (ตัวเลข) โดยนําค่าคะแนนการยอมรับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ค่าคะแนนการยอมรับ

ผลกระทบของความเส่ียง ซ่ึงจะทําให้ทราบว่าในแต่ละความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง มีค่าคะแนนการยอมรับ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเส่ียงมากน้อยเพียงใด (ใช้เกณฑ์เหมือนข้อ ๔) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๙)  



๑๐ 
 

๖. ระบุด้าน ดังน้ี 
- หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน ในระบุด้านของพันธกิจ โดยวิเคราะห์จากจากความ

เส่ียง ช่อง (๔) ว่าอยู่ในพันธกิจใดตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีอยู่ ๕ 

พันธกิจ ได้แก่ ๑) ด้านการเรียนการสอน ๒) ด้านการวิจัย ๓) ด้านการบริหารวิชาการ ๔) ด้านการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ๕) ด้านบริหารจัดการ ทั้งน้ี ต้องมีการวิเคราะห์ให้ครบทุกพันธกิจตามที่เกณฑ์

ประกันกําหนด หากพันธกิจใดไม่มีความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ได้วิเคราะห์แล้วไม่มีความเส่ียง”  

- หน่วยงานระดับสํานัก ให้ระบุด้านของความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากจากความเส่ียง/
ปัจจัยเสี่ยง ช่อง (๔) ว่าอยู่ในด้านใดตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีอยู่ 

๗ ด้าน โดยระบุเป็นตัวเลข (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องท่ี ๑๐) ดังน้ี ๑)  ด้านทรัพยากร ๒) ด้าน

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน ๓) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๔) ด้านการ

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

บริบทของสถาบัน ทัง้น้ี ต้องมีอย่างน้อย ๓ ด้าน (ต่อปงีบประมาณ) 

๗.  กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานเลือกวิธีการตอบสนองความเส่ียง (ใน
ตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑๑) ซ่ึงมี ๔ วิธี ดังนี้ 
 ๗.๑  การยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ การตัดสินใจยอมรับความเส่ียงในระดับนั้นไว้ให้

ดําเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใด ๆ เพ่ิมเติมจากที่มีและดําเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเส่ียงอยู่ใน

ระดับต่ํา หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า  

                   ๗.๒  การหลีกเล่ียงความเสี่ยง ได้แก่ การเลิก ลด หลีกเล่ียงกิจกรรมที่มีความเส่ียง

นั้น เนื่องจากวิเคราะห์แล้วหากดําเนินการแล้วไม่คุ้มค่า ต้นทุนสูง  

              ๗.๓ ลดความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาวิธีการแก้ไขที่จะลดทั้งความน่าจะเกิดและ

ผลกระทบของความเส่ียง เช่น การกําหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ิม การมีและใช้รายงานและระบบ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่ดี การกําหนดระดับอนุมัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การมี

แผนป้องกันภัยในเหตุฉุกเฉิน การปรับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การหามาตรการควบคุม เป็นต้น  

           ๗.๔ การแบ่งปันความเสี่ยง ได้แก่ การยกภาระในการเผชิญความเส่ียงหรือกระจาย

ความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบร่วมกัน เช่น การทําประกันภัย การจ้างเหมาบริษัทเข้ามาดําเนินการแทน  
 

๘. กําหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานทราบวิธีการจัดการความเส่ียง
เรียบร้อยแล้วให้หน่วยงาน โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๘.๑  กําหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายถึง นโยบาย วิธีการ มาตรการ การปฏิบัติ 

ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานกําหนดข้ึน อาจจะเป็นกิจกรรมคิดริเริ่มใหม่ๆ กิจกรรมที่

เป็นลักษณะงานประจํา กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากงานประจําที่ช่วยลดเหตุการณ์ที่เป็นความเส่ียง หรือลด

ความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑๒) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าหากมี

การปฏิบัติตามวิธีการจัดการที่กําหนดข้ึน อาจจะทําให้ความเสี่ยง หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้



๑๑ 
 
อย่างมีประสิทธิผลและในเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงนั้น 

หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการ ดังนี้  
 -  ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละ

ฝ่ายเสนอมาเพื่อจัดการกับความเส่ียงนั้น กิจกรรมใดสามารถทําได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็น

กิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ทําได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงใหม่ ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 

                   -  วิเคราะห์ถึงผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

     ผลได้   คือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเมื่อนํามาตรการนั้นมาใช้ลดความเส่ียง อาจเกิดข้ึน
ในทันที หรือในระยะยาว 

    ผลเสีย  ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเส่ียงที่อาจ

เกิดข้ึนได้ในอนาคต 

๘.๒  กําหนดผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put) หมายถึง ผลผลิตที่ได้รับจากการ

ดําเนินงานตามกิจกรรมในข้อ ๘.๑ ช่อง (๑๒) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๓) 

๘ .๓   ประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ  (Out come) หมายถึง 

ความสําเร็จ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและส่ิงแวดล้อมในการดําเนินงานตามกิจกรรมในข้อ 

๘.๑ ช่อง (๑๒) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๔) 
 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ และประโยชน์หรือผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ ต้องสามารถ

ผลักดันให้ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 
 

๘.๔  กําหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเส่ียง หน่วยงาน

ต้องกําหนดผู้รับผิดชอบที่จะนํากิจกรรมดังกล่าวไปดําเนินการ (ระบุในตารายงานแบบฟอร์ม ช่อง ๑๕) 
๘.๕  กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการดําเนินงาน

ให้สอดคล้องความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูง ซ่ึงต้องรีบดําเนินการก่อน เช่น ความเส่ียงที่มีค่าคะแนน ๒๕ 

ต้องรีบดําเนินการก่อน ทั้งนี้การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จต้องเป็นของปีงบประมาณนัน้ โดยให้กําหนด

ตรงความเป็นจริง เช่น มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้น (กําหนดแล้วเสร็จควรระบุภายในเดือน กันยายน 

๒๕๕๙) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๑๖) 

๘.๖ จัดลําดับความสําคัญ ดูจากคะแนนความเสี่ยง ช่อง (๗) ว่าคะแนนปัจจัยเสี่ยงข้อ

ใดคะแนนมากที่สุด ควรรีบดําเนินการ ให้ระบุ ลําดับ ๑ (ในตารางแบบฟอร์ม ช่อง ๗) ต่อจากคะแนน

ความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานทราบลําดับความสําคัญในการดําเนินการก่อนและหลัง และเร่งดําเนินการ

ตามกิจกรรมท่ีกําหนด สําหรับความเส่ียงท่ีมีค่าคะแนนสูงมากก่อน  

๘.๗  กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง เช่น ความสําเร็จของ

การบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ หรือ ปัจจัยเส่ียงลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ หรือ 

ดําเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เพ่ือวัดความสําเร็จของแผนบริหารความเส่ียงเมื่อส้ิน

ปีงบประมาณ 



๑๒ 
 

๙.  เสนอที่ประชุมคณะกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของ

หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้นําแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน และคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณา พร้อมทั้งเห็นชอบ  

๙.  ส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อได้แผนบริหารความ

เส่ียงที่ผ่านที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งแผนบริหารความเส่ียงไปยังผู้รับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในแผน

บริหารความเสี่ยง เพื่อให้ดําเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความเส่ียง 

               ๑๐.  การติดตามและประเมินผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบที่หน่วยงานกําหนดให้

เป็นผู้ดําเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ในแผนบริหารความเส่ียง ปีละ ๒ ครั้ง ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

  - ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานระหว่างปีว่าวิธีการที่

กําหนดสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอะไรบ้าง ซ่ึงจะส่งผลให้

หน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงานสามารถปรับวิธีการ

ในการจัดการความเสี่ยงระหว่างปีได้ทันเวลา  

 - ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานส้ินปีงบประมาณ 

ว่าแผนบริหารความเส่ียงที่กําหนดสามารถผลักดันเป้าหมายของตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้

บรรลุผลสําเร็จได้หรือไม่ ตัวช้ีวัดของแผนบริหารความเส่ียงบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว้หรือไม่ หาก

มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้นําไปวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 

 ๑๑.  รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงจากผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องมี

การรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) ดังนี้ 

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  

  ๑๒.  ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี) เมื่อหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง ปีละ ๓ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน ให้หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้ 

  -  รอบ ๖ เดือน ปรับแผนการดําเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการในการ

จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือ หาวิธีการใหม่มาทดแทนวิธีการเดิม  

  -  รอบ ๑๒ เดือน นําความเส่ียงในเรื่องดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพ่ือจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงปีถัดไป  

 



๑๓ 
 

 

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

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน (KPI) ๑) ......................................................................  ๒)  ........................................................................  ๓) ............................................................................. 

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

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

                                                                                                                                                                                                     ตําแหนง่................................................ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-
ตัวชี้วัด  

หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย
ปี 59 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
ระดับ
ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับ

ได้  

/ความ
เสี่ยง
ด้าน/
พันธ
กิจ
ด้าน 

วิธีการจัดการความเสี่ยง  

กําหนด
ระยะ 

เวลาแล้ว
เสร็จ 

 
 
ผู้รับ 

ผิดชอบ โอกา
สที่จะ
เกิด 

ผล 
กระ 
ทบ 

คะแนน 
risk /
ลําดับ

ความสํา
คัญ    

ระดับ 
risk  

วิธีการ 

กิจกรรมที่จะทํา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลติที่คาด
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 
 

 

“ตัวอยา่ง” 
แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

หน่วยงาน คณะ.... 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน (KPI) 1) ความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI อย่างน้อยร้อยละ 60      2)  ปัจจัยเสี่ยงลดลงอย่างน้อยรอ้ยละ 70      3) ดําเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์-
ตัวชี้วัด  

หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย
ปี 59 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับ

ได้  

/ความ
เสี่ยง
ด้าน/
พันธ
กิจ
ด้าน 

วิธีการจัดการความเสี่ยง  

กําหนด
ระยะ 

เวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับ   
ผิดชอบ 

โอกา
สที่จะ
เกิด 

ผล 
กระ 
ทบ 

คะแนน 
risk /
ลําดับ
ความ 
สําคัญ    

ระดับ 
risk   

วิธีการ 

กิจกรรมที่จะทํา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลติที่
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 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัต ิ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
1.1 ร้อยละของจํานวน

นักศึกษาที่เข้าเรยีน

ทางด้านการเกษตร

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 1.1.1 จํานวนผู้ที่

สนใจเรยีน

ทางด้าน

การเกษตรน้อยลง 

5 5 25

(ลําดับ 1) 

สูงมาก 16 6 ลด/

ควบคุม 

1.1.1.1 ส่งเสริม

ให้มีการปรับ

หลักสูตรให้

ตอบสนองตาม

ความต้องการ

ของผู้เข้าศึกษา

และชุมชนให้

มากขึ้น 

หลักสูตรที่

ตอบสนอง

ความ

ต้องการของ

ผู้เข้าศึกษา

และชุมชน 

ผู้ที่สนใจเข้า

เรียนเพิ่มมาก

ขึ้น 

ธ.ค.59 รองฯฝ่าย

วิชาการ/

ผอ.

สํานัก

บริหารฯ 

มจ. ๐๐๔ 



๑๕ 
 

 

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

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

                                                                                                                                                     ตําแหน่ง................................................ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-
ตัวชี้วัด  

หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย
ปี 59 

ความเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  

ระดับ
ความ
เสี่ยงที่
ยอมรับ

ได้  

/ความ
เสี่ยง
ด้าน/
พันธ
กิจ
ด้าน 

วิธีการจัดการความเสี่ยง  

กําหนด
ระยะ 

เวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

โอกา
สที่จะ
เกิด 

ผล 
กระ 
ทบ 

คะแนน 
risk /
ลําดับ
ความ 
สําคัญ    

ระดับ 
risk   

วิธีการ 

กิจกรรมที่จะทํา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ผลผลติที่
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 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ด ีและมีความสุข 
2.1  ผลการพัฒนา

บัณฑิตตามอัตลักษณ ์

ค่าเฉลี่

ย 

4.00 2.1.1 นักศึกษา

ขาดคุณธรรมและ

จริยธรรมทําให้

เกิดเหตุการณท์ี่

ทําให้เสียชื่อเสยีง 

3 5 15

(ลําดับ 2) 

สูงมาก 5 7 ลด/

ควบคุม 

2.1.1.1 จัดทํา

แผนและ

มาตรการ

ป้องกันการเสีย

ชื่อเสียงเกี่ยวกับ

คุณธรรมและ

จริยธรรมของ

นักศึกษาและ

พร้อมทัง้

ดําเนินการตาม

แผน 

แผน/

มาตรการ

ป้องกันการ

เสียชื่อเสยีง

ของนักศึกษา 

ไม่มีเหตุการณ์ที่

ทําให้นักศึกษา

ของ

มหาวิทยาลัย

เสียชื่อเสยีง 

ส่งผลให้

นักศึกษาเป็น

บัณฑิตที่พึง

ประสงค ์

ก.ค. 59 รองฯฝ่าย

พัฒนาฯ/

ผอ.กอง

กิจฯ/ผอ.

กองแนะ

แนวฯ/

ผอ.ศูนย์

ศิลป์ฯ 



๑ 
 

คู่มือการจัดทํา 
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วยงานจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการ

ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต

ในหน่วยงาน ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยต้องจัดวางการควบคุม

ภายใน  และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เพ่ือป้องกัน

ข้อผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามภารกิจ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางการจัดวางการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือฉบับน้ีข้ึน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้

เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

 

การจัดทําการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กํากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ

หน่วยงาน กําหนดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
๑. การดําเนินงาน หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

การส้ินเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยงาน 
๒. การรายงานทางการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําข้ึนเพื่อใช้ภายในและภายนอก

หน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลา 

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ได้แก่การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการ

ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กําหนดข้ึน 

 
 



๒ 
 
วัตถุประสงค์ในการควบคุมภายใน 

๑. เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

๒. เพื่อให้ผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

๓. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. เพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

 
ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 
 ๑. การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 

 ๓. ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 

 ๔. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 

 

ความแตกตา่งระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

- เปน็งานทีไ่ม่ใช่งานประจาํเป็นกิจวัตร - ลักษณะงานเปน็งานประจําทําเป็นกิจวัตร 

- เปน็งานทีมี่ลักษณะการจดัการ - ลักษณะงานเปน็งานปฏิบัติการ 

- เน้นการวิเคราะห์ความเส่ียง - เน้นกระบวนการปฏิบตัิงาน

- แสดงด้วยการนําเสนอ - บนัทึกเปน็เอกสาร

- จําเปน็ในสภาวการณ์เปล่ียนแปลง - ปฏิบตัิเปน็ประจําตามปกติ

- เปน็งานบริหารตามโครงการ - เปน็งานปฏิบัติตามวิธีการทํางาน ตามรอบบัญชี

- มุ่งหวังให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย - เปน็ส่ิงที่พึงอยู่ในขอบเขตจํากัด 

- มุ่งที่ผลการดําเนินงาน - มุ่งที่การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

- คํานึงถึงสิ่งที่อาจเกิดข้ึนได้ - คํานึงถึงสิ่งที่จะเกิด ผิดพลาดได้ 

- เน้นการทําให้ธรุกิจดําเนินต่อไป - เน้นการมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม 

 

 

 

 



๓ 
 
นโยบายการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

การควบคุมภายใน ให้วิเคราะห์ ประเมิน และเลือก จัดทําการควบคุมภายใน ในเรื่องที่มี

ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมากที่สุด ดังนี้ 
- หน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน/ระดับมหาวิทยาลัย ให้จัดทําการควบคุม

ภายในให้ครบทุกภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ (๑. เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ ๒.รายงานการเงิน) 

- หน่วยงานระดับสํานัก ให้จัดทําการควบคุมภายใน ดังนี้  

สํานักวิจัย ให้จัดวางการควบคุมภายใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 

และด้านบริหารจัดการ (๑. เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ ๒.รายงานการเงิน) 

สํานักหอสมุด ให้จัดวางการควบคุมภายใน ๒ ด้าน โดยเลือก ๑ ด้าน จากด้านการเรียนการ

สอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) และอีก ๑ ด้าน คือ ด้านบริหาร

จัดการ (๑. เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ ๒.รายงานการเงิน) 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ให้จัดวางการควบคุมภายใน ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน

การสอน และด้านบริหารจัดการ (๑. เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ ๒.รายงานการเงิน) 

สํานักงานอธิการบดี ให้จัดวางการควบคุมภายใน ๑ ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ (๑. เงินสด

และเงินฝากธนาคาร และ ๒.รายงานการเงิน)  

- หน่วยงานระดับวิสาหกิจ ให้จัดวางการควบคุมภายในด้านบริหารจัดการ (๑. เงินสดและเงิน

ฝากธนาคาร และ ๒.รายงานการเงิน) และตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ พันธกิจ  

 

เอกสารประกอบการจัดวางการควบคุมภายใน 
การจัดวางการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องมีเอกสารเพ่ือประกอบการ

วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่จะทําให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์วางไว้ ดังนี้ 

๑. จุดอ่อน/อุปสรรค จากการ SWOT ของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์ ปัญหา ในการดําเนินงานของ

หน่วยงานของปีที่ผ่าน เพื่อหาวิธีการ/กิจกรรมมาควบคุม/ลด/ขจัด ในปีนี้  

๓. รายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (ข้ันตอนท่ีผลการดําเนินงานไม่

บรรลุของปีที่ผ่านมา)  

๔. ข้อเสนอแนะจากผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการสอบทานการควบคุมภายใน เพ่ือ

นําข้อเสนอแนะมาพิจารณาดําเนินการในปีนี้   

๕. เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. เพ่ือพิจารณาประเด็นความเส่ียงตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพกําหนด ที่เป็นประเด็นความเส่ียงจากภายใน ต้องใช้การควบคุมภายใน     

 

 



๔ 
 

 

สูงมาก
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ

ทันท ี

๒.๒. ระบุวัตถุประสงค์ 

๓. ระบุความเสี่ยงงานประจํา

๔. วเิคราะห์ความ

เสี่ยงงานประจํา 

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด (๑-๕)

๔.๒ ผลกระทบเม่ือเกิด (๑-๕)

๔.๓ คะแนน

ความเสี่ยง 

สูง
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ 

๕. กําหนดวิธีการจัดการ 

ความเสี่ยงงานประจํา 

๕.๔ แบ่งปันความเสี่ยง

๕.๑ ยอมรับความเสี่ยง

๕.๒ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

๕.๓ ลดความเสีย่ง

๖. กําหนดกิจกรรมที่จะทําเพื่อลดความเสี่ยงงานประจํา
๖.๑ รายละเอียดกจิกรรมที่จะทํา 

๖.๑.๑ สารสนเทศและการสื่อสาร

๖.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

๖.๑.๓ กําหนดเสรจ็ 

๖.๑.๔ กําหนดผูร้บัผิดชอบ

๗. เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง

๘. ส่งการควบคุมภายในไปยังผูร้ับผดิชอบ

๙. ติดตามประเมนิผลรอบ ๖, ๑๒  เดือน

๑๐. รายงานผลการดําเนนิงานต่อทีป่ระชุมที่เกี่ยวข้อง

 

๑๑. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้าม)ี 

วิเคราะห์
ความเสี่ยง
รอบปีถัดไป 

ปรับแผน
ระหว่างปี 

 ๖ เดือน 
  ๑๒ เดือน 

เลือก

ไม่ต้องดําเนินการ 

ปานกลาง 
 

อาจยอมรับ 
 

เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่ม

การจัดการ (เฝ้าระวัง) 

X (คูณ) = 

ต่ํา 
 

ยอมรับ 
 

ไม่ต้อง 

เพิ่มการจัดการ 

๒. กําหนดชื่อกิจกรรม/งานประจาํที่จะควบคุมภายใน 

๒.๓. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานประจํา 

๒.๔. ระบุสภาพแวดล้อมการควบคมุ 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในประจําหน่วยงาน ๒.๑. กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)  

ขั้นตอนการจัดทําการควบคุมภายใน 

๔.๔ ระดับความ

เสี่ยง (สูงมาก  

สูง ปานกลาง ต่ํา)



๕ 
 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําหน่วยงาน ประกอบด้วย

ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานบริหารความ

เส่ียงประจําหน่วยงาน  

๒. กําหนดชื่อกิจกรรม/งานประจําที่จะควบคุมภายใน ให้หน่วยงานวิเคราะห์และกําหนดชื่องาน/
กิจกรรมของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานประจํา และส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่
บรรลุผลสําเร็จ ตามนโยบายการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาจัดทําการควบคุมภายใน 

ทั้งนี้ อาจดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตท่ีผ่านมา และนําปัจจัยเส่ียงที่ยังหลงเหลืออยู่จากการควบคุม

ภายในของปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มา

ประกอบการพิจารณาเพ่ือจัดวางการควบคุมภายใน (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอร์ม 

มจ.๐๐๒(๒) ช่องที่ (๑)  

      ๒.๑ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) เพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการควบคุม
ภายในในกิจกรรม/งานที่หน่วยงานกําหนด ทั้งน้ีการวัดความสําเร็จสามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เช่น 

ดําเนินการเบิกเงินแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน จํานวนหลักสูตรเพ่ิมข้ึน ๑๐ หลักสูตร การเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 

๑๐ และเชิงคุณภาพ เช่น บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้

ความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๗๐ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑)) ทั้งน้ี เมื่อกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไปแล้ว 

หน่วยงานต้องกําหนดให้มีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดด้วย เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานว่าบรรลุ

ตามตัวชี้วัดหรือไม่ และเป็นข้อมูลประกอบเพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      ๒.๒ ระบุวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/งานประจํา ในข้อ ๒ ที่จะ

นํามาจัดทําการควบคุมภายใน (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑))  

       ๒.๓ ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานประจํา ให้หน่วยงานระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/งานประจํา ในข้อ ๒ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอร์ม มจ.๐๐๒(๒) ช่องที่ ๑) 

ดังน้ี 

              - ระบุทั้งข้ันตอนการปฏิบัติงานประจํา กรณีที่หน่วยงานจัดทําการควบคุมภายในทั้ง

กระบวนงาน เช่น  

                    งาน/กิจกรรม การฝกึอบรม  

                    ข้ันตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ติดต่อวิทยากร ๓. ทําหนังสือ

เชิญผู้เข้าร่วมอบรม ๔. จัดฝกึอบรม ๕. ประเมินผลการอบรม  

               - ระบุเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานประจํา กรณีที่หน่วยงานยกมาเฉพาะข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานที่มีความเส่ียง เช่น 

                 งาน/กิจกรรม ๑. งานการเรียนการสอน  

                   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. การจัดตารางสอน ๒. การจัดอาจารย์สอน ๓. การจัด

ห้องเรียน 



๖ 
 

         ๒.๔ ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้

การควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน ในกรณีตรงข้าม สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจ

ทําให้องค์ประกอบการควบคุมมีประสิทธิผลลดลง โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความซ่ือสัตย์และ

จริยธรรม การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอํานาจและหน้าที่ความ

รับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑))             

๓. ระบุความเส่ียงจากงานประจํา เมื่อกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ในข้อ ๕ แล้ว ให้
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจําในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลทําให้การ

ดําเนินงานในแต่ละข้ันตอนไม่บรรลุผลสําเร็จ โดยดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา เช่น การจัด

ตารางสอนผิดพลาด อาจารย์ไม่เพียงพอต่อการสอน ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน (ระบุใน

แบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๒)                           

๔.  วิเคราะห์ความเสี่ยงจากงานประจํา ให้ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิด
จากงานประจํา ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน มากน้อยเพียงใด โดยจะ

ประเมินจากสองมิติ คือ  

      ๔.๑ โอกาสท่ีจะเกิด หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเส่ียงจากการปฏิบัติงานประจํา ให้

หน่วยงานประเมินโอกาสและความถี่ว่ามีโอกาสเกิดข้ึนในระดับใด (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๓) 

 

ตัวอย่าง : การกําหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง โดยพิจารณาจากความถี่ในการเกิด 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย* ระดับ 
สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทกุครัง้ ๕ 

สูง มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ๓ 

น้อย อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด ๑๒ 
*  หมายเหตุ  สามารถปรับความถี่โดยเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

      
      ๔.๒ ผลกระทบเม่ือเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเสียหายท่ีมีต่อหน่วยงานหากเกิด

เหตุการณ์นั้นจริง มีวิธีคิดได้ ๒ วิธี คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดค่าความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือคิดในเชิง

คุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นความสําเร็จ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๔) 
 

 



๗ 
 
ตัวอย่าง : การกําหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเส่ียง เชิงปริมาณ โดยคิดค่าเสียหายเปน็ตัวเงิน 
 

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  สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

 
ตัวอย่าง : การกําหนดระดับผลกระทบท่ีจะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นระดับ

ความสําเร็จ 
 

ผลกระทบ ความสูญเสีย* ระดับ 
รุนแรงที่สุด ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐% ๕ 

ค่อนข้างรนุแรง ดําเนินงานตามแผนได้  ๖๐  - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ดําเนินงานตามแผนได้  ๗๑ - ๘๐% ๓ 

น้อย ดําเนินงานตามแผนได้  ๘๑ - ๙๐% ๒ 

น้อยมาก ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐% ๑ 
*  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน 

 

      ๔.๓ คะแนนความเส่ียง หมายถึง การให้ค่าคะแนนของความเส่ียง (ตัวเลข) โดยนําระดับ

ของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซ่ึงจะทําให้ทราบว่าในแต่ละเหตุการณ์ความ

เส่ียงมีค่าคะแนนมากน้อยเพียงใด (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๕) เพื่อให้หน่วยงานสามารถทราบ
ความรุนแรงของความเส่ียง/ปัจจัยเสี่ยง และนําคะแนนดังกล่าวมาจัดลําดับความสําคัญ ว่าควร
พิจารณาดําเนินการตามวิธีการลดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุดก่อน โดยใช้สูตรคํานวณ ดังนี้  

 

สูตร   : 
 

 

 

 
 

 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง 

 

เช่น  :   โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง ๕ x ผลกระทบของความเสี่ยง ๔ = ค่าคะแนนความเสี่ยง ๒๐   



๘ 
 

      ๔.๔ ระดับความเส่ียง เมื่อได้ค่าคะแนนความเส่ียงแล้วให้นําค่าคะแนนมาเทียบในตาราง 
เพ่ือให้ทราบระดับความเส่ียง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา) ในแต่ละเหตุการณ์ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) 

ช่อง ๖) 

 

  

 
 

  (E)  สูงมาก  

  (H)      สูง  

 (M)    ปานกลาง  

 (L)     ต่ํา  

            เขตเฝ้าระวัง 
 

                   ๑         ๒          ๓           ๔         ๕ 
                                            โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

                                         แสดงตวัอย่างระดับความเสี่ยง 
  

ระดับความเส่ียง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง x ผลกระทบของความเส่ียง โดยแบ่งพ้ืนท่ี

ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

-  ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low = L) คะแนนระดับความเส่ียง ๑ - ๒ หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดมี

โอกาสเกิดข้ึนน้อยหรือน้อยมาก หากเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงน้ันได้ โดยไม่ต้องเพิ่มการจัดการ กําหนดเป็นสีฟ้า 

-  ระดับความเส่ียงปานกลาง (Moderate = M) คะแนนระดับความเส่ียง ๓ - ๖ หมายถึง 

ความเส่ียงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หากเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่อาจ
ยอมรับความเสี่ยงได้ เพ่ิมหรือไม่ต้องเพ่ิมการจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แต่ต้องมอบหมายให้มีการ
ติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ความเส่ียงสูงข้ึน กําหนดเป็นเขียว 

-  ระดับความเสี่ยงสูง (High = H) คะแนนระดับความเส่ียง ๗ - ๑๒ หมายถึง ความเส่ียงนั้นมี

โอกาสเกิดข้ึนสูง หากเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมี
แผนการจัดการ กําหนดเป็นเหลือง 

    ผ
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๙ 
 

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extremely High = E) คะแนนระดับความเส่ียง ๑๓ - ๒๕ หมายถึง 

ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนสูงมาก หากเกิดข้ึนแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูงมาก ไม่สามารถที่จะ
ยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมีแผนการจัดการทันที กําหนดเป็นแดง 

 

๕.  กําหนดวิธีการจัดการความเส่ียงงานประจํา ให้หน่วยงานเลือกวิธีการตอบสนองความ

เส่ียง (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๗) ซ่ึงมี ๔ วิธี ดังนี้ 
  ๕.๑  การยอมรับความเสี่ยง ได้แก่ การตัดสินใจยอมรับความเส่ียงในระดับนั้นไว้ให้

ดําเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใด ๆ เพ่ิมเติมจากที่มีและดําเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเส่ียงอยู่ในระดับ

ต่ํา หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า  

                    ๕.๒  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ได้แก่ การเลิก ลด หลีกเล่ียงกิจกรรมที่มีความเส่ียงนั้น 

เนื่องจากวิเคราะห์แล้วหากดําเนินการแล้วไม่คุ้มค่า ต้นทุนสูง  

               ๕.๓ ลดความเส่ียง หมายถึง การพิจารณาวิธีการแก้ไขท่ีจะลดทั้งความน่าจะเกิดและ

ผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การกําหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ิม การมีและใช้รายงานและระบบสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจที่ดี การกําหนดระดับอนุมัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีแผนป้องกันภัยในเหตุ

ฉุกเฉิน การปรับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การหามาตรการควบคุม เป็นต้น  

            ๕.๔ การแบ่งปันความเสี่ยง ได้แก่ การยกภาระในการเผชิญความเส่ียงหรือกระจายความ

เส่ียงให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบร่วมกัน เช่น การทําประกันภัย การจ้างเหมาบริษัทเข้ามาดําเนินการแทน  
 

๖. กําหนดกิจกรรมท่ีจะทําเพื่อลดความเสี่ยงงานประจํา เมื่อหน่วยงานทราบวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงาน กําหนดกิจกรรมที่จะทําเพื่อลดความเสี่ยงจากงานประจํา โดยการ
กําหนดกิจกรรมที่หน่วยงานจะสามารถทําการควบคุมได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

      ๖.๑ รายละเอียดกิจกรรมที่จะทํา เพ่ือลดความเส่ียงจากงานประจํา เช่น นโยบาย วิธีการ 

มาตรการ การปฏิบัติ ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานกําหนดข้ึน อาจจะเป็นกิจกรรมคิดริเริ่ม

ใหม่ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมประจํา หรือกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมจากงานประจํา (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) 

ช่อง ๘) ทั้งน้ี ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเส่ียงนั้น หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือก

กิจกรรมที่จะดําเนินการ ดังนี้  
 -  ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอ

มาเพ่ือจัดการกับความเส่ียงนั้น กิจกรรมใดสามารถทําได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน

วิสัยที่ทําได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงใหม่ ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 

                   -  วิเคราะห์ถึงผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

     ผลได้   คือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเมื่อนํามาตรการนั้นมาใช้ลดความเส่ียง อาจเกิดข้ึนในทันที 

หรือในระยะยาว 



๑๐ 
 

    ผลเสีย  ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนได้

ในอนาคต 
 

          ๖.๑.๑ สารสนเทศและการส่ือสาร เมื่อทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําในข้อ 

๑๐.๑ เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานกําหนดว่า รายละเอียดดังกล่าวจะทําสามารถสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่

เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วยวิธีการใด เช่น แจ้งเวียนไปยังผู้รับผิดชอบ ประกาศให้ทราบ นําเข้าที่ประชุมเพ่ือทราบ 

แต่หากบางกิจกรรมไม่ต้องมีการส่ือสาร ควรกําหนดให้มีการจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน (ระบุใน

แบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๙) 

          ๖.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล เมื่อกําหนดกิจกรรมที่จะทําในช่องที่ ๘ แล้ว

ให้ระบุวิธีในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานงานในแต่ละกิจกรรม เช่น ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ ติดตามโดย

หัวหน้างาน ติดตามโดยผู้อํานวยการ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๑๐) 
          ๖.๑.๓ กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมที่จะ

ในช่องที่ ๘ ตามความเป็นจริง เช่น ม.ค. ๒๕๕๙ เป็นต้น ทั้งน้ี การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จต้องเป็นของ
ปีงบประมาณน้ัน (ภายในเดือน กันยายน)   

          ๖.๑.๔ กําหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมที่จะทําเพ่ือลดความเส่ียง หน่วยงาน

ต้องกําหนดผู้รับผิดชอบที่จะนํากิจกรรมดังกล่าวไปดําเนินการ 
๗.  เสนอที่ประชุมคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดทําการควบคุมภายในของหน่วยงานเรียบร้อย

แล้ว ให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ

เส่ียงของหน่วยงาน และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณา พร้อมทั้งเห็นชอบ  

๘.  ส่งการควบคุมภายในไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อการควบคุมภายในผ่านที่

ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งไปยังผู้รับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้ดําเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้

กําหนดไว้ 

               ๙.  การติดตามและประเมินผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบ ปีละ ๓ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ดังนี้ 

  - ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานระหว่างปีว่ากิจกรรมที่

กําหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอะไรบ้าง 

ซ่ึงจะส่งผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยหน่วยงานสามารถปรับวิธีการในการจัดการความเส่ียง

ระหว่างปีได้ทันเวลา  

 - ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานส้ินปีงบประมาณ ว่าการ

ควบคุมภายในที่กําหนดสามารถลดความเส่ียงจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ บรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดที่



๑๑ 
 
กําหนดไว้หรือไม่ หากมีความเส่ียงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้นําไปวิเคราะห์เพ่ือจัดทําการควบคุมภายใน

ในรอบปีถัดไป  
 

 ๑๐.  รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องมีการรายงานผล

การดําเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) ดังนี้ 

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  

๑๑.  ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี) เมื่อหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน ให้

หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้ 

  -  รอบ ๖ เดือน ปรับแผนการดําเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการในการจัดการ

ความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือ หาวิธีการใหม่มาทดแทนวิธีการเดิม  

  -  รอบ ๑๒ เดือน นําความเส่ียงในเรื่องดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพ่ือจัดทําการควบคุมภายในปี

ถัดไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
 
 

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ .......... 
หน่วยงาน.................................. 

 
๑. งาน/กิจกรรม…………………………………………………………… 
 
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 

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

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

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

 
๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/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/กิจกรรม ……………………………….……(ยกจากมาจากข้อที่ ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง  
(ปัญหา/อุปสรรค) 

(๒) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
วิธีการ 

(๗) 
กิจกรรมที่จะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

(๙) 

วิธีการติดตามและ
การประเมินผล 

(๑๐) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๑๑) 

กําหนด
เสร็จ 
(๑๒) 

โอกาส 
(๓) 

ผลกระทบ
(๔) 

คะแนน
ความเสี่ยง

(๕) 

ระดับ
ความเสี่ยง

(๖) 
(ยกจากมาจากข้อที่ 

๔ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

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

                                                                                                                                                                                                     ตําแหนง่................................................ 

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

มจ. ๐๐๒(๒) 
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“ตัวอยา่ง” 
 (กรณีจัดทําการควบคุมภายในทั้งกระบวนงาน)  

 
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ……….. 

หน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร  
 
๑. งาน/กิจกรรม ฝึกอบรม 
 
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 

เพื่อจัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่

ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติงานได ้ร้อยละ 80 

 
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  สํารวจความต้องการฝึกอบรม 

๒.  จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม 

๓.  ขออนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

๔.  ดําเนินการฝึกอบรม (จัดทําหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อวิทยากร จัดฝึกอบรม) 

๕.  ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมจัดทํารายงานการประเมินผล 

๖.  เสนอรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
๑.  มีนโยบายการฝึกอบรมจากผู้บริหารชัดเจน 

๒.  มีแผนปฏิบัติด้านการฝึกอบรมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการขององค์กร 

๓.  มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

๔.  มีจริยธรรม โดยถือปฏิบัติตามที่องค์กรกําหนด 

๕.  มีคําสั่งมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผูรั้บผิดชอบงานฝึกอบรม 

๖.  มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแกบุ่คลากรที่รับผิดชอบ 

๗.  มีการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร แต่ไม่สม่ําเสมอ 

๘.  มีบุคลากรจํานวนจํากัด 

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

 

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

(๑) 
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง  
(ปัญหา/อุปสรรค) 

(๒) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

วิธีการ 
(๗) 

กิจกรรมที่จะทํา 
(๘) 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

(๙) 

วิธีการติดตาม
และ 

การประเมินผล 
(๑๐) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๑๑) 

กําหนด
เสร็จ 
(๑๒) 

โอกาส
(๓) 

ผลกระทบ
(๔) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(๖) 

๑. สํารวจความ

ต้องการฝึกอบรม 

- ได้รับแบบตอบรับการ

สํารวจทีส่่งไปให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน 

๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

ควบคุม - กําหนดให้มีการติดตามแบบตอบ

รับการสํารวจภายใน ๒ สัปดาห ์

ภายหลังจากเวยีนแจ้งหน่วยงาน 

โดยให้มีหนังสือตดิตามเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เฉพาะหนว่ยงานทีย่ัง

ไม่ได้แจง้กลับมา 

- จัดเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- เผยแพร่เป็นบันทกึ 

- ขึ้น Website ของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่ 

งานพัฒนาฯ ต.ค. ๕๗ 

๒. จัดทําหลักสูตร

ฝึกอบรม 

- จัดทําหลักสตูรไม่ตรง

กับความต้องการ 

- หลักสูตรไม่เหมาะสมกับ

ระดับของกลุ่มเป้าหมาย 

๑ ๒ ๒ ต่ํา ควบคุม - ประสานงานกับเจ้าของหลักสูตร

เพื่อหารือการกําหนดหลักสูตรตาม

ความต้องการของผู้เข้ารับการ

อบรมและเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

- จัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่ 

งานพัฒนาฯ ต.ค.๕๗ 

๓. ขออนุมัติหลักสูตร

และค่าใช้จ่าย 

- หลักสูตรอาจไมไ่ด้รับ

การอนุมัติเนื่องจาก

งบประมาณมีจํากัด 

๑ ๑ ๑ ต่ํา ควบคุม - ประสานงานกับหน่วยจัดสรร

งบประมาณและขอรับนโยบายจาก

ผู้บริหาร เพื่อกําหนดหลักสูตรให้

เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู ่

- จัดเก็บข้อมูลไวท้ี่

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่ 

งานบริหารฯ พ.ย.๕๗ 

๔. ดําเนินการ

ฝึกอบรม 

  

     ๔.๑ ทําหนังสือ

เชิญกลุ่มเป้าหมาย 

- ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง

กับที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนใน

หนังสือเชิญ 

- จัดเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูลของ

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่ และ

งานบริหารฯ พ.ย.๕๗ 

มจ. ๐๐๒(๒) 
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ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

(๑) 
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง  
(ปัญหา/อุปสรรค) 

(๒) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

วิธีการ 
(๗) 

กิจกรรมที่จะทํา 
(๘) 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

(๙) 

วิธีการติดตาม
และ 

การประเมินผล 
(๑๐) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๑๑) 

กําหนด
เสร็จ 
(๑๒) 

โอกาส
(๓) 

ผลกระทบ
(๔) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(๖) 

หน่วยงาน

- เผยแพร่เป็นบันทกึ 

- ขึ้น Website ของ

หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ 

     ๔.๒ ติดต่อ

วิทยากร  

- ได้วิทยากรไม่ตรงตามที่

กําหนดไว้ในหลักสตูร 

- วิทยากรให้ความรู้ไม่

ตรงตามหลักสูตร 

๒ ๔ ๘ สูง ควบคุม - ติดต่อ/ประสานงานกับวิทยากร

ไว้ล่วงหน้า 

- กําหนดรายละเอียดเนื้อหาในแต่

ละหัวข้อวิชาให้ชดัเจนในหนังสือ

เชิญ 

- ประสานงาน/ตดิต่อกับวิทยากร

ในหัวข้อที่จะบรรยายให้ชัดเจน 

- จัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่  

และเจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ 

งานพัฒนาฯ พ.ย.๕๗ 

     ๔.๓ จัดฝึกอบรม - อุปกรณ์ในการฝกึอบรม

ไม่พร้อม 

๑ ๑ ๑ ต่ํา ควบคุม - ตรวจสอบความพร้อมของ

อุปกรณ์โดยสอบถาม/ประสานงาน

กับวิทยากร เพื่อทีจ่ะได้อุปกรณ์

ตรงตามความต้องการของวิทยากร 

- ประสานงานกับเจา้หนา้ทีโ่สตฯ 

และฝา่ยเทคนคิกอ่นการอบรมทุก

ครัง้ 

- จัดเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- เผยแพร่เป็นบันทกึ 

- ขึ้น Website ของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่        

และเจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ 

งานโสตฯ ธ.ค.๕๗ 

 - เจ้าหน้าที่มีความ

ชํานาญงานการจัด

ฝึกอบรมไม่เพียงพอ 

 

๑ ๑ ๑ ต่ํา ควบคุม - จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการ

ทํางานใหเ้จ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ

ทราบก่อนการฝึกอบรม 

แจ้งเวียนให้ทราบ - ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่        

และเจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.๕๗ 

 - ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความ

ร่วมมือในการอบรม เช่น 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - กําหนดมาตรการควบคุมการ

อบรม เชน่ ลงลายมือชื่อ เชา้-บ่าย 

จัดทําเป็นประกาศ

แจ้งเวียนให้ทราบ 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่        

งานพัฒนาฯ ธ.ค.๕๗ 
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ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

(๑) 
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง  
(ปัญหา/อุปสรรค) 

(๒) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

วิธีการ 
(๗) 

กิจกรรมที่จะทํา 
(๘) 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

(๙) 

วิธีการติดตาม
และ 

การประเมินผล 
(๑๐) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๑๑) 

กําหนด
เสร็จ 
(๑๒) 

โอกาส
(๓) 

ผลกระทบ
(๔) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(๖) 

เข้ารับการอบรมไม่ครบทุก

วัน 

มีการทดสอบกอ่นและหลังการ

อบรมแจง้ผลการฝกึอบรมใหต้น้

สังกัดทราบ จา่ยเบี้ยเลี้ยงในวัน

สุดทา้ย เป็นตน้ 

และเจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ 

๕. ประเมินและ

สรุปผล การฝึกอบรม 

พร้อมจัดทํารายงาน

การประเมินผล 

- จัดทําแบบประเมินผล 

ไม่เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายที่มีหลาย

ระดับ 

๒ ๔ ๘ สูง ควบคุม - จัดทําแบบประเมินผลให้

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่

ละระดบั เช่น ผู้บรหิาร ผู้ปฏิบัติการ 

บุคคลภายนอก เปน็ต้น 

- จัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

เจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.๕๗ 

 - แบบประเมินผลได้รับไม่

ครบถ้วน 

๑ ๑ ๑ ต่ํา ควบคุม - ชี้แจงให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

ถึงความสําคัญของแบบประเมิน

และกําชับให้ผู้เข้าอบรมส่งแบบ

ประเมินให้ครบถ้วน 

แจ้งให้ทราบ

 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่        

และเจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.๕๗ 

๖. เสนอรายงานตอ่

ผู้บริหารและผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

- ผู้บริหารไม่ให้

ความสําคัญกับรายงาน 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - รายงานผลการฝึกอบรมในที่

ประชุมผู้บริหารประจําเดือน 

- จัดเก็บไว้ใน

ฐานข้อมูลของ

หน่วยงาน 

- ติดตาม

ประเมินผล         

โดยหัวหน้า

หน่วยงานและผู้

ตรวจสอบภายใน 

งานพัฒนาฯ ธ.ค.*) 

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

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

                                                                                                                                                                                                     ตําแหนง่................................................ 

                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............     
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 (กรณีจัดทําการควบคุมภายในเฉพาะข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง) 

 
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ……….. 

หน่วยงาน คณะ..........  

 
๑. งาน/กิจกรรม การเรียนการสอน หรือ งานวิจัย หรือ งานบริการวิชาการ หรือ งานทํานุบํารุงฯ หรือ งาน

บริหารจัดการ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม 

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศกึษา 

 
๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

นักศึกษาพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ร้อยละ 80 

 
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.  การจัดตารางสอน 

๒.  การจัดอาจารย์สอน 

๓.  การจัดห้องเรียน 

 

๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
๑.  บุคลากร (คณาจารย์) มีจํานวนจํากัด 

๒.  มีโครงสร้างอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจ 

๓.  มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

มจ. ๐๐๒(๑)
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การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หน่วยงาน คณะ......  

 

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

(๑) 
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง 
(๒) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

วิธีการ 
(๗) 

กิจกรรมที่จะทํา 
(๘) 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

(๙) 

วิธีการติดตามและ
การประเมินผล 

(๑๐) 

ผู้รับผิดชอบ 
(๑๑) 

กําหนด
เสร็จ 
(๑๒) 

โอกาส 
(๓) 

ผลกระทบ
(๔) 

คะแนน
ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(๖) 

๑.  การจัดตารางสอน 

 

การจัดตารางสอนซ้ําซ้อน ๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

ควบคุม - ตรวจเช็คความถูกตอ้งทุกครัง้ - จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล

ของหน่วยงาน 

- แจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ขึ้น Website ของ

หน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่ 

งานพัฒนาฯ ต.ค.๕๗ 

๒.  การจัดอาจารย์

สอน 

 

จํานวนอาจารย์มีไม่

เพียงพอต่อการเรยีนการ

สอน 

๑ ๒ ๒ ต่ํา ควบคุม - จ้างอาจารย์ภายนอกเข้า

มาร่วมสอน 

- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

ของหน่วยงาน 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่ 

งานพัฒนาฯ ต.ค.๕๗ 

๓.  การจัดห้องเรยีน 

 

ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ ๒ ๔ ๘ สูง ควบคุม - ขอความอนุเคราะห์ในการใช้

ห้องเรียนไปยังคณะ/หน่วยงาน

ที่มีห้องเรียนว่าง 

- ทําบันทึกแจ้งผูท้ี่

เกี่ยวข้อง 

- ติดตามโดย

หัวหน้ากลุม่ 

งานบริหารฯ พ.ย.๕๗ 

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

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

                                                                                                                                                                                                     ตําแหนง่................................................ 

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

มจ. ๐๐๒(๒) 




