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ขอมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑  ประวัตคิวามเปนมา 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ 2527 ช่ือสาขา

ประมงน้ําจืด เริ่มเปดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง สาขาวิชาประมง

น้ําจดื โดยมนีักศกึษารุนแรก จํานวน 36 คน 

    ตอมาเมื่อวันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2532 ไดยกระดับมาเปนภาควิชาเทคโนโลยีการ

ประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และในป พ.ศ. 2536 ไดเปลี่ยนจากหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตร ี2 ปตอเนื่อง สาขาวชิาประมงน้ําจดื เปนหลักสูตร 4 ป ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาการจัดการ

ประมง และสาขาวชิาชีววทิยาการประมง และระดับปรญิญาตร ีหลักสูตร 2 ปเทียบเรียน  สาขาวิชา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  ไดรับการอนุมัติจัดตั้งเปนหนวยงาน

ระดับคณะเปนการภายใน  จากสภามหาวทิยาลัยแมโจ  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปจจุบัน

มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(การประมง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา) และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา) มีภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดาน

การเรยีนการสอน  การวจัิย  การบรกิารวชิาการ  และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา จะพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีนโยบายที่จะสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการให

สามารถแขงขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส เปนธรรม และการมีสวนรวมเพื่อเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะฯ ที่ได

วางไว  อกีทัง้จะพยายามเสรมิสรางภาพลักษณขององคกรและประชาสัมพันธเผยแพรสูสาธารณชน 

ตอไป   
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๑.๒  วสิัยทัศน  พันธกจิ และวัตถุประสงค 

 

วสิัยทัศน 

 มคีวามเปนเลศิทางวชิาการประมงและทรัพยากรทางน้ําในระดับนานาชาติ 

 

พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

ความรู ทักษะ กระบวนการคดิและนักปฏบิัตใิหสอดคลองกับความตองการของสังคม 

2. บูรณาการงานวจัิยอยางมทีศิทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนตอการ

เรยีนการสอนและบรกิารวชิาการแกสังคม 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการใหบริการทางวิชาการเพื่อเปนศูนยการ

เรยีนรูเฉพาะทางอยางครบวงจร 

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร  มีสวนรวมในกิจกรรมทางดาน

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาตโิดยใชหลักการพัฒนาบริหารจัดการองคกรที่ด ี (Good Governance)  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลติบัณฑติที่มคีุณธรรม ความรู ทักษะ กระบวนการคิดและปฏิบัติ ใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงานทัง้ในและตางประเทศ 

2. เพื่อสรางงานวิจัยแบบบูรณาการดานการประมงและทรัพยากรทางน้ําที่ม่ันคงและ

ปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและ

บรกิารวชิาการแกสังคม  

3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสรางสรรครูปแบบการใหบริการทางวิชาการเพื่อ

เปนศูนยการเรยีนรูเฉพาะทางอยางครบวงจร 

4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษา บุคลากร มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาตโิดยใชหลักการพัฒนาบรหิารจัดการองคกรที่ดี  (Good Governance)  

  

 

 



๓ 

 
๑.๓  สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

          จุดแข็ง  (strength) 

ดานการเรยีนการสอน 

1. สถาบันกอตั้งมากกวา 30 ป ทําใหเปนที่รูจักและเปนแหลงความรูดานประมงทางภาคเหนือ 

คณะมช่ืีอเสยีงและผลงานดานการประมง 

2. อาจารยมวีุฒปิรญิญาเอกจํานวนมาก 

3. อาจารยมคีวามเช่ียวชาญ ความชํานาญแตละดาน  

4. มหีลักสูตรเทยีบเรยีน หลักสูตรปรญิญาตรแีละบัณฑติศึกษา  

5. มกีารบรกิารวชิาการเพื่อเสรมิการเรยีนการสอนใหนักศกึษา  

6. มฐีานเรยีนรูใหนักศกึษาปฏบิัตงิานจรงิ 

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. นักศกึษาทุกหลักสูตรมคีวามสามัคคสีามารถรวมงานกันไดดี 

2. กจิกรรมนักศกึษามกีารบูรณาการระหวางกจิกรรมเชิงวิชาการและเชิงปฏบิัต ิ

ดานการวจัิย 

1. เปนกลุมนักวชิาการที่มคีวามสามารถสูง และมคีวามสามารถเฉพาะดาน 

2. หนวยงานมีความพรอมดานการประสานงาน ความรวมมือ และเครือขาย ทั้งจากภาคปฏิบัติ

และภาคทฤษฎ ี(อาจารย นักวจัิย จากหนวยงานอื่นๆ)  

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ) และศักยภาพในการ

ใหบรกิารวชิาการ  

2. มฐีานเรยีนรูทางดานการประมง  

3. มีองคความรูจากงานวิจัยที่หลากหลายและมีเอกสารเผยแพรสามารถพัฒนาและถายทอดสู

เกษตรกรได 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. คณะใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 

2. บุคลากรและนักศกึษาใหความรวมมอืในการจัดกจิกรรมอยางตอเนื่อง 

3. มแีผนการดําเนนิงานที่ชัดเจน 

ดานการบรหิารและการจัดการ 

1. องคกรมขีนาดเล็ก ทําใหเกดิความคลองตัวในการบรหิารจัดการ 

2. บุคลากรมจิีตสํานกึที่ดตีอองคกรและใหความรวมมอืเปนอยางด ี

3. มรีะบบและกลไกในการบรหิารจัดการที่ดี 

 



๔ 

 
ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. บุคลากรใหความรวมมอืในการทํางานดานประกันคุณภาพไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

        จุดออน (Weakness) 

ดานการเรยีนการสอน 

1. จํานวนนักศกึษาตอช้ันเรยีนจํานวนมาก โดยเฉพาะวชิาบังคับ ทําใหดูแลนักศึกษาไมทั่วถงึ  

2. อาจารยผูสอนบางทานและนักศึกษา ยังขาดการจัดการเรียนรู ทําใหสงผลเสียตอการเรียน

การสอนทัง้ทฤษฎแีละปฏบิัตใินบางรายวชิา 

3. อุปกรณการเรยีนการสอนและหองปฏบิัตกิาร และระบบ IT ยังไมเพยีงพอ ชํารุดไมทันสมัย  

4. มีการลดเกณฑสอบผานใหต่ําลง ทําใหศักยภาพนักศึกษาในการทํางานและสอบแขงขันหลัง

จบการศกึษาลดลง  

5. นักศกึษายังขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ 

6. ขาดการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชประโยชนดานการเรยีนการสอน 

7. คณาจารยทํางานวจัิยในช้ันเรยีนนอยและขาดการบูรณาการเขากับการเรยีนการสอน 

8. มกีารบูรณาการดานการเรยีนการสอน การวจัิย การบรกิารวชิาการ และพันธกจิดานอื่นๆ นอย 

9. การกํากับตดิตามการเรยีนการสอนของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรยังไมเปนรูปธรรม 

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. อาจารยและบุคลากรสวนใหญไมเห็นความสําคัญของกจิกรรมนักศกึษา  

2. ขาดการสงเสรมิศักยภาพในการจัดกจิกรรมนักศึกษาอยางมีระบบ (การคิด การเขียนและการ

หาแหลงทุน)  

3. การดูแลนักศกึษาบางสวน ทัง้ในดานใหคําปรกึษาและกจิกรรมนักศึกษายังไมทั่วถงึ 

4. สโมสร และชมรมยังขาดการคิดกิจกรรมที่สรางสรรคดวยตัวเองและขาดกระบวนการ PDCA 

อยางเปนระบบ 

ดานการวจัิย 

1. ความสามารถในการเสาะหาแหลงทุนตางประเทศยังมีนอย  

2. การบูรณาการการวิจัย และพันธกิจดานอื่น ๆ ยังไมสอดคลองกับการใหบริการแกบุคคล

เปาหมาย 

3. ขาดแคลนทรัพยากรการวิจัย เครื่องมือการวิจัยระดับสูง และตองใชเครื่องมือพื้นฐานรวมกับ

การเรยีนการสอน ทําใหไดคุณภาพของงานต่ํา 

4. มเีครอืขายผูเช่ียวชาญตางประเทศนอย 

 

 



๕ 

 
ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1. ขาดกจิกรรมบรกิารวชิาการแกเกษตรกร ชุมชน เอกชน ที่สามารถสรางรายได 

2. การบูรณาการบริการวิชาการ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการวิจัยอยางเปน

ระบบยังมนีอย  

3. ยังขาดหัวขอในการบรกิารวชิาการที่ทันตอเหตุการณ 

ดานการบรหิารและการจัดการ 

1. ระบบและกลไกการบรหิารพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบยังไมสมบูรณ 

2. ทักษะการบรหิารงานของผูบรหิารยังไมไดเนนถงึคุณภาพของผลงาน 

3. ผูบรหิารไมไดบรหิารงานตามแผนที่วางไวในบางกรณ ี

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ขาดการวจัิยสถาบันดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๑.๔  สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

         โอกาส (Opportunity)  

ดานการเรยีนการสอน 

1. มสีถานที่ฝกงานรองรับอยางเพยีงพอ  

2. มศีษิยเกาที่มศัีกยภาพมาก สามารถนํามาใชรวมกับการเรยีนการสอน  

3. บรษิัทเอกชนมกีารขยายธุรกจิทัง้ในและตางประเทศ ทําใหมคีวามตองการนักวิชาการดานการ

ประมงเพิ่มขึ้น 

4. มนีวัตกรรมและเทคโนโลยใีหมๆ  ที่สามารถนํามาใชในการสอน 

5. สกอ. / มหาวิทยาลัยแมโจ ตองการยกระดับมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับ

นานาชาต ิ

6. ชุมชน / องคการปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับการเกษตรและประมง 

7. มกีารสนับสนุนใหมกีารสรางเครอืขายในระดับภาค ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ

8. มเีงินทุนกูยมืเพื่อการศึกษา 

9. การทําความรวมมอืกับสถาบันคูแขงทางการประมงและชายฝง 

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. มกีารจัดประกวดแขงขันดานทักษะตาง ๆ มากขึ้น  

2. มีเครือขายดานพัฒนากิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหนวยงาน

ภายนอกใหการสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
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ดานการวจัิย 

1. มหีนวยงานหรอืองคกร ทัง้ภาครัฐและเอกชน ที่ใหทุนสนับสนุน   

2. ผูบริโภคและตลาดมีความตองการผลิตภัณฑสัตวน้ําคุณภาพดี (มีคุณคาทางสารอาหาร มี

ความปลอดภัยในการบริโภค) ทําใหตองมีการวิจัยในหลายประเด็นและเปนนโยบายของรัฐให

ประเทศไทยเปนครัวโลก 

3. มกีารจัดตัง้กลุมความรวมมอืระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1. มหีนวยงานภายนอกและศษิยเกาที่พรอมจะใหความชวยเหลือและสนับสนุน 

2. สามารถสรางพันธมติรในการใหบรกิารวชิาการกับหนวยงานตางๆ ได 

3. รัฐบาลกําหนดใหมกีารจัดตัง้แหลงการเรยีนรูตลอดชีวติ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. มหาวทิยาลัยตัง้อยูในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางดานศลิปวัฒนธรรม 

2. มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหวางหนวยงานภายนอก สามารถสรางเครือขาย

และทํางานรวมกันไดทัง้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถิ่น 

3. ตั้งอยูในเขตพื้นที่การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม ทําใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานภายนอก สามารถสรางเครือขายและทํางานรวมกัน

ไดทัง้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถิ่นหลากหลาย 

ดานการบรหิารและการจัดการ 

1. ในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมีหลักสูตร ฝกอบรมดานการบริหารจัดการที่

หลากหลาย 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มหีลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรูจากภายนอกหนวยงาน  

2. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 

        อุปสรรค (Threat) 

ดานการเรยีนการสอน 

1. มสีถาบันคูแขงดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2. พื้นฐานความรูของนักศกึษาแตกตางกันมาก ทําใหคุณภาพของนักศกึษาลดนอยลง 

3. รัฐบาลใหงบประมาณดานครุภัณฑที่เอื้อตอการเรยีนการสอนยังไมเพยีงพอ 

4. จํานวนนักเรยีนและจํานวนนักศกึษาสาขาประมงในวทิยาลัยเกษตรกรรมลดนอยลง 
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ดานการวจัิย 

1. มคีูแขงดานการวจัิยเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันหาแหลงทุนสูง  

2. แหลงทุนวิจัยเนนผลงานการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง มากกวางานวิจัยที่ใชใน

ดานการเรยีนการสอน 

3. มหาวิทยาลัยจํากัดวงเงินวิจัยตอคน และรัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย

คอนขางนอย 

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1. ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง 

2. กลุมผูสนใจที่ตองการรับบรกิารอยูหางไกลจากคณะ 

3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนฐานเรยีนรูดานสาธารณูปโภค 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. คนยุคใหมมคีวามสนใจกจิกรรมดานศลิปวัฒนธรรมลดนอยลง  

2. มคีวามเช่ือมโยงนอยระหวางศาสตรดานการประมงกับศลิปวัฒนธรรม 

ดานการบรหิารและการจัดการ 

1. มหาวทิยาลัยมกีารปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนปฏบิัตงิานบอยครัง้ 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพของคณะกรรมการประเมนิไมเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

 

๑.5 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค กลยุทธ 

1. การผลติบัณฑติท่ี

อดทนและเปนนัก

ปฏบัิติทันตอการ

เปลี่ยนแปลงมคีวาม

เช่ียวชาญในสาขาวชิา 

และเปนท่ียอมรับใน

ระดับสากล 

1.1 มหีลักสูตรท่ีมคีุณภาพ

และไดมาตรฐานสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน

และตลาดแรงงาน 

1.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ

หลักสูตรเชิงรุก 

1.1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีสนองความตองการของ

ผูเรียนและตลาดแรงงาน 

1.2 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมี

ประสทิธิภาพตอการผลติ

บัณฑติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

1.2.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสทิธิภาพ 

1.2.2 สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวชิาการ

และเผยแพรผลงานทางวชิาการในวารสารท่ีได

มาตรฐานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

    
1.2.3 พัฒนาประสทิธิภาพการดําเนินงานดานสหกจิ

ศึกษา 
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1.2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาฝกสหกจิ

ศึกษาตางประเทศ 

    

1.2.5 สงเสริมการเตรียมความพรอมแกผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาในการหางานทําและประกอบอาชีพให

ประสบความสําเร็จ 

    
1.2.6 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามคีุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  

1.3 มรีะบบการพัฒนา

คณาจารยและสงเสริมการ

ใชนวัตกรรมการเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

1.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยนํา

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ  มาพัฒนาดานการ

เรียนการสอน 

  
1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการของอาจารยอยางเปนรูปธรรม 

  
  1.3.3 สนับสนุนการจัดทําผลงานวชิาการท่ีไดรับรอง

คุณภาพ 

    
1.3.4 พัฒนาสมรรถนะคณาจารยสูการยอมรับดาน

วชิาการในระดับตางประเทศ 

  

1.4 สิ่งสนับสนุนท่ีเอื้อตอ

การเรียนการสอนในการ

ผลติบัณฑติท่ีมคีุณภาพ 

1.4.1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เอื้อตอการเรียนรู 

2. บัณฑติมี

คุณลักษณะของ

บัณฑติท่ีพงึประสงค ด ี

เกง และมคีวามสุข 

2.1 นักศึกษาและศิษยเกามี

ศักยภาพและทักษะในการ

ดําเนินชีวติตามคุณลักษณะ

ของบัณฑติท่ีพงึประสงค 

2.1.1 สงเสริมการใหบริการท่ีพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและศิษยเกาจากการมสีวนรวมของ

เครือขายศิษยเกา 

2.1.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวติให

บัณฑติตามคุณลักษณะของบัณฑติท่ีพงึประสงค 

3. ความเปนเลศิดาน

การวจิัยและนวัตกรรม 

3.1 นักวจิัยมอือาชีพและ

เปนท่ียอมรับ 

3.1.1 พัฒนาโจทยวจิัยท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม กอใหเกดิประโยชนท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และมกีารสรางนวัตกรรมท่ี

มคีุณภาพและตอยอดไดในเชิงพาณชิย  

    

3.1.2 พัฒนาสมรรถนะนักวจิัยสูการเปนนักวจิัยมอื

อาชีพและเปนท่ียอมรับ 
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3.2 ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีมคีุณภาพ และ

เกดิประโยชนท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

3.2.1 สนับสนุนการตีพมิพผลงานวจิัยท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

  
3.2.2 พัฒนาคุณภาพของงานวจิัยใหไดมาตรฐาน

และเปนท่ียอมรับ 

  
  3.2.3  สงเสริมการผลติผลงานวจิัยสูการสราง

นวัตกรรมเชิงพาณชิยและนําไปใชประโยชนไดจริง 

    
3.2.4 สรางเครือขายความรวมมอืดานการวจิัยเชิง

บูรณาการกับหนวยงานภายนอก 

  
 

3.2.5 สนับสนุนการคุมครองสทิธ์ิผลงานวจิัย 

  3.3 มรีะบบการบริหาร

งานวจิัยและปจจัยสนับสนุน

ท่ีมปีระสทิธิภาพ 

3.3.1 พัฒนาการบริหารเคร่ืองมอืวจิัย เคร่ืองมอื

วทิยาศาสตรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย 

นักวชิาการ และนักศึกษาทุกระดับ 

    

3.3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

งานวจิัยใหมปีระสทิธิภาพและบูรณาการรวมกับพันธ

กจิอื่น 

    
3.3.3 สรางขวัญและกาํลังใจใหแกนักวจิัยท่ีมผีลงาน

ดเีดน 

4. การบูรณาการองค

ความรูท่ีเพิ่มศักยภาพ

และขดีสมรรถนะของ

ชุมชนและสนองงาน

โครงการใน

พระราชดําริ 

4.1 เปนแหลงเรียนรูตลอด

ชีวติของคนทุกระดับ 

4.1.1 สงเสริมการบูรณาการงานบริการวชิาการแก

สังคมกับพันธกจิอื่นๆ  

  
4.1.2 สงเสริมและสนับสนุนการบริการวชิาการแก

สังคมท้ังท่ีกอใหเกดิรายไดและไมเกดิรายได 

4.2 เปนคณะท่ีสนองงาน

โครงการในพระราชดําริ 

4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําโครงการใน

พระราชดําริ 

5. การดํารง

ศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1 ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย และการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย รวมถงึการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1.2 สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรมสีวนรวม

ในการสบืทอดประเพณวัีฒนธรรมท่ีดงีามไมใหสูญ

หาย 

  

5.1.3 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมงรวมกับชุมชนภายนอก 
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5.1.4 สนับสนุนการบูรณางานดานทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับการเรียนการ

สอนและกจิกรรมนักศึกษา 

  
5.2 เปนจุดแสดงเรียนรูดาน

วถิปีระมงพื้นบาน 

5.2.1 พัฒนาจุดแสดงเรียนรูดานวถิปีระมงพื้นบาน 

6. การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการโดย

ยดึหลักธรรมาภิบาล 

6.1 บุคลากรมทัีกษะระดับ

มอือาชีพและเหมาะสมตอ

การพัฒนาคณะ 

6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยตามแผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากร

มคีวามกาวหนาตามเสนทางในการทํางาน 

  6.1.2 สนับสนุนและพัฒนาประสทิธิภาพดานการ

บริหารจัดการและการทํางานท่ีพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง 

    

6.1.3 สงเสริมสวัสดกิารเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และ

สรางขวัญและกาํลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

  
6.2 มรีะบบบริหารจัดการท่ี

มปีระสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล 

  

6.2.1 พัฒนาประสทิธิภาพการดําเนินงานตาม

แผนปฏบัิติราชการประจําปของคณะ 

  
6.2.2 พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อใหเกดิพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  

    
6.2.3 พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหมี

ประสทิธิภาพเพื่อพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

    

6.2.4 พัฒนากระบวนการทบทวนแผนกลยุทธและ

จัดทําแผนการปฏบัิติการประจําป และติดตาม

ประเมนิผล 

    
6.2.5 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

    
6.2.6 พัฒนาระบบการวางแผนและการใชจาย

งบประมาณอยางมปีระสทิธิภาพ 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
๑.๖   โครงสรางหนวยงาน 

 ๑. โครงสรางองคกร 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

สํานักงานคณบด ี

งานบรหิารและธุรการ 

งานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

งานคลังและพัสด ุ

งานบรกิารวิชาการและวิจัย 

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ระดับปรญิญาเอก 

ระดับปรญิญาตรี 

ระดับปรญิญาโท 



๑๒ 

 
๒.   โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

งานคลังและพัสด ุ

ระดับปรญิญาเอก 

ระดับปรญิญาตรี 

ระดับปรญิญาโท 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

งานบรหิารและธุรการ 

คณบดี 

 คณะกรรมการสงเสรมิกิจการ

 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 คณะกรรมการ กบค. 

ฝายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 

 รองคณบดี 

งานบรกิารวิชาการและวิจัย 

งานบรกิารการศึกษาและ

กิจการนักศึกษา 

 ฝายพัฒนานักศึกษาและ

กิจการพเิศษ 



 

 

๑๓ 

แผนการดําเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2558 

กจิกรรม 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

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. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อจดัทํา (ราง) แผนการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง 

            

2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อจดัทําแผนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง 

            

3. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

เพื่อพจิารณาเห็นชอบแผน ฯ 

            

4. จัดสงแผนการควบคุมภายในและบริหาร 

ความเสี่ยงใหมหาวทิยาลัย 

            

5. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ฯ  

เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเตมิแผนการควบคุมภายใน

และบรหิารความเสี่ยง  พรอมทัง้ตดิตามสรุปผลการ

ดําเนนิงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดอืน 

            

6. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ฯ เพื่อทบทวน

ปรับปรุง/เพิ่มเตมิแผนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง พรอมทัง้ตดิตามสรุปผลการดําเนนิงาน  

รอบ 6, 9 และ 12 เดอืน 

            

7. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

เพื่อพจิารณาผลการดําเนนิงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดอืน 

            

8. จัดสงรายงานรอบ 6, 9 และ 12 เดอืน ใหมหาวทิยาลัย             









































 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 











๑ 

 

คู่มือการจัดท า 

แผนบริหารความเสี่ยง  

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

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา โดยมีภารกิจ

หลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ทั้งในรูปของ

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้ประเทศชาติและสังคม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้

ทางการเกษตรที่ครบวงจร รวมทั้งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให้

มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้งมีการก ากับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่มหาวิทยาลัย จงึได้มีนโยบายน าระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลการ

บริหารจัดการที่ดี โดยจะช่วยผลักดันให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ลดการ

สูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย ภายใต้สภาวการณ์การด าเนินงานที่ไม่

แน่นอน และส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย จึงมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยค านึงถึง

ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มีตัวบ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงก 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 และวิธีการจัดการตอบสนองตอ่เหตุการณ์ความไม่แนน่อนที่อาจจะเกิดขึน้ 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 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะหค์วามเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่

จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยน าความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงมาก (๒๐-

๒๕) และได้วิเคราะห์แล้วมีความส าคัญมาก มาพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (หากน าความ

เสี่ยงที่มีค่าคะแนนทุกระดับมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด อาจจะด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณและ/หรือประสิทธิภาพในการด าเนินงานอาจลดลง) ทั้งนี้ หากหน่วยงานวิเคราะห์แล้วมี

จ าเป็นต้องท าแผนบริหารความเสี่ยงในความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าคะแนน ๒๐ ก็

สามารถกระท าได้ เพราะบางความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงแม้คะแนนโอกาสเกิดจะน้อย แต่หากเกิดจะมี

ผลกระทบสูงสรา้งความเสียหายมาก ดังนัน้ จงึจ าเป็นต้องน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 

เอกสารประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง หน่วยงานต้องมเีอกสารเพื่อประกอบการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่

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 าแผนบริหารความเสี่ยงในปีนี ้  

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 ใหห้มด

ไป 



๔ 

 

 

สูงมาก 
 

ไม่ยอมรับ 
 

ต้องมีแผนจัดการ

ทันที 

๒.  ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

 

๓. ระบุเหตุการณค์วามเสี่ยง/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 ผู้รับผดิชอบ 

๘.๕ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

๙. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง 

 

๑๐. ส่งแผนไปยังผู้รับผดิชอบของหนว่ยงาน 

 

๑๑. ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๙, ๑๒  เดือน 

 

๑๒. รายงานผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมที่เกี่ยวข้อง 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  

(ถ้ามี) 

ไม่บรรลุ บรรลุ 

วเิคราะห์

ความเสี่ยง

รอบปีถัดไป 

ปรับแผน

ระหว่างปี 

 ๖, ๙ 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 

 

(ตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย 

ให้น าระดับสูงมาก (๒๐-๒๕) 

มาบรหิารความเสี่ยง แตม่ี

คะแนนต่ ากว่าแต่ผลกระทบสงู 

ก็สามารถบรหิารความเสี่ยงได ้

 

๑.  แต่งตัง้คณะกรรมการความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

๔.๔ ระดับความ

เสี่ยง (สูงมาก  

สูง ปานกลาง ต่ า) 



๕ 

 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าหน่วยงาน 

ประกอบด้วยผูบ้ริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหนว่ยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ

งานบริหารความเสี่ยงประจ าหนว่ยงาน  

๒. น าประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของหน่วยงาน (ตัวชี้วัดก าหนดเอง) 

เป็นหลัก (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑-๓)  

๓. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง เมื่อน าประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ

เป้าหมายเป็นหลักในการวิเคราะห์แล้ว ให้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากความไม่

แน่นอนทีค่าดการณ์ว่าจะท าให้ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้ ทั้งนี้ อาจดู

จากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา พร้อมทั้งคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบใน

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 แหล่งเงินทุน ภาวการณ์แข่งขัน ท าใหค้่าเล่าเรียนสูงขึ้น หน่วยงานมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

มีรายได้นอ้ยลง   

- ความเสี่ยงจากภาวะการเมือง เช่น การประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ การเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษี ท าให้หนว่ยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง  

- ความเสี่ยงจากสังคม เช่น 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 ้ 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เช่น การไม่คิดเปลี่ยนแปลง กรอบแนวคิดเดิม 

ไม่ใชป้ระโยชน์จากคนที่มีอยู่ 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 หอ้งปฏิบัติการมไีม่เพียงพอ 

- ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ไม่มีความปลอดภัย (ไม่มีไฟฟ้าในจุดเสี่ยง ไม่

มีการติดตั้งสัญญาณไฟในจุดที่มีทางแยก ถนนแคบ ไม่มีการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัย ไม่มีการ

สร้างทางหนไีฟตามอาคาร)          

๔.  ประเมินความเสี่ยง ให้ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยง ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมิติ 

คือ  

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด ให้หน่วยงานประเมิน

โอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด (ระบุใน

ตารางแบบฟอร์ม 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

เชงิคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นความส าเร็จ (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

ความเสี่ยงมีค่าคะแนนมากน้อยเพียงใด (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 

๑๐  ๑๕ 
(E) 

๒๐ 
(E) 

๒๕ 
(E) 

 ๔ 
(M) 

 

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)  

๕ 

(M) 
 

๕ 
(M) 

 

 

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 
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-  ระดับความเสี่ยงต่ า (Low = L) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ หมายถึง ความเสี่ยงที่

เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือน้อยมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก 

สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ โดยไม่ต้องเพิ่มการจัดการ ก าหนดเป็นสีฟ้า 

-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate = M) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๖ หมายถึง 

ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่

อาจยอมรับความเสี่ยงได้ เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่มการจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แต่ตอ้งมอบหมายให้

มีการตดิตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึน้ ก าหนดเป็นเขียว 

-  ระดับความเสี่ยงสูง (High = H) คะแนนระดับความเสี่ยง ๗ - ๑๒ หมายถึง ความเสี่ยง

นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง

น้ันได้ ต้องมีแผนการจัดการ ก าหนดเป็นเหลอืง 

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

หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูงมาก 

ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมีแผนการจัดการทันที ก าหนดเป็นแดง 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้น าความเสี่ยงระดับสูงมาก (ค่าคะแนน ๒๐-

๒๕) มาบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก หากน าความเสี่ยงที่มคี่าคะแนนทุกระดับมาจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงทั้งหมด อาจท าให้การด าเนินงานไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ และหรือท าให้ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานลดลง ทั้งนี้ หากหน่วยงานวิเคราะห์แล้วความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูง ปานกลาง 

และต่ า มีความส าคัญและจ าเป็นต้องบริหารความเสี่ยง ก็สามารถน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงได้ 

๕. ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้หน่วยงานก าหนดระดับความเสี่ยง/ปัจจัย

เสี่ยงที่จะสามารถยอมรับได้หากไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้ โดยการประเมินระดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานว่าจะสามารถรถยอมรับได้มาก

น้อยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมติิ คือ  

    ๕.๑ ประเมินค่าคะแนนการยอมรับโอกาสที่จะเกิด หมายถึง การประเมินค่าคะแนน

การยอมรับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นัน้จะเกิด (ใช้เกณฑ์เหมอืนข้อ ๔) 

๕.๒ ประเมินค่าคะแนนการยอมรับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ หมายถึง การ

ประเมินค่าคะแนนการยอมรับความเสียหายที่มีต่อหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์นัน้จริง (ใช้เกณฑเ์หมอืน

ข้อ ๔) 

๕.๓ ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง การให้ค่าคะแนนการยอมรับความ

เสี่ยง (ตัวเลข) โดยน าค่าคะแนนการยอมรับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ค่าคะแนนการยอมรับ

ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่าในแต่ละความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มีค่าคะแนนการยอมรับ

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



๑๐ 

 

๖. ระบุด้านของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากจากความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ช่อง 

(๔) ว่าอยู่ในด้านใดตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมอียู่ ๗ ด้าน โดยระบุ

เป็นตัวเลข (ระบุในตารางแบบฟอร์ม ช่องที่ ๑๐) ดังนี้ ๑)  ด้านทรัพยากร ๒) ด้านยุทธศาสตร์หรือกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน ๓) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๔) ด้านการปฏิบัติงาน ๕) ด้าน

บุคลากรและด้านธรรมาภิบาล ๖) จากเหตุการณ์ภายนอก และ ๗) ด้านอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

ทั้งนี ้ตอ้งมอีย่างน้อย 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  

 -  ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละ

ฝา่ยเสนอมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถท าได้จริง เสียค่าใช้จา่ยน้อย โดยต้องเป็น

กิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ท าได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม ่ๆ หรอืคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องคก์รจะได้รับ 



๑๑ 

 

                   -  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 : ทั้งนี้ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ และประโยชน์หรอืผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ต้องสามารถ

ผลักดันให้ตัวชีว้ัดบรรลุตามเป้าหมายในแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 
 

๘.๔  ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน

ต้องก าหนดผู้รับผดิชอบที่จะน ากิจกรรมดังกล่าวไปด าเนนิการ (ระบุในตารายงแบบฟอร์ม ช่อง ๑๕) 

๘.๕  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินงาน

ให้สอดคล้องความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูง ซึ่งต้องรีบด าเนินการก่อน เช่น ความเสี่ยงที่มีค่าคะแนน ๒๕ 

ต้องรีบด าเนินการก่อน ทั้งนี้การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จต้องเป็นของปีงบประมาณนั้น (ภายในเดือน 

กันยายน ๒๕๕๖) (ระบุในตารายงแบบฟอร์ม 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 าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

เรียบร้อยแล้ว ให้น าแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เพื่อร่วมกันวิเคราะหแ์ละพิจารณา พร้อมทั้งเห็นชอบ  



๑๒ 

 

๙.  ส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อได้แผนบริหารความ

เสี่ยงที่ผ่านที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแผน

บริหารความเสี่ยง เพื่อให้ด าเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 

               ๑๐.  การติดตามและประเมินผล รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผดิชอบที่หน่วยงานก าหนดให้

เป็นผู้ด าเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ปีละ ๓ ครั้ง ตาม

แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

  - ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๙ เดือน เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานระหว่างปีว่า

วิธีการที่ก าหนดสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่ มปีัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง ซึ่งจะ

ส่งผลให้หน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงานสามารถ

ปรับวิธีการในการจัดการความเสี่ยงระหว่างปีได้ทันเวลา  

 - ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ 

วา่แผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดสามารถผลักดันเป้าหมายของตัวชีว้ัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้

บรรลุผลส าเร็จได้หรอืไม่ ตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยงบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ หาก

มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้น าไปวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 

 ๑๑.  รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องมี

การรายงานผลการด าเนนิงานต่อผูท้ี่เกี่ยวข้อง ปีละ ๓ ครั้ง (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) ดังนี้ 

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน  

  ๑๒.  ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี) เมื่อหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง ปีละ ๓ ครั้ง (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงาน ให้หนว่ยงานด าเนินการ ดังนี้ 

  -  รอบ ๖ และ ๙ เดือน ปรับแผนการด าเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการใน

การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรอื หาวิธีการใหม่มาทดแทนวิธีการเดิม  

  -  รอบ ๑๒ เดือน น าความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงปีถัดไป  

 



๑๓ 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

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

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

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

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

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

   

ประเด็นยุทธศาสตร์-

ตัวชี้วดั  

หน่วย

นับ 

เป้า 

หมาย

ปี 56 

ความเสี่ยง/

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมนิความเสี่ยง  
ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได้  

ความ

เสี่ยง

ด้านท่ี 

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. 2558  

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 56 

ความเสี่ยง/

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมนิความเสี่ยง  

ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได้  

ความ

เสี่ยง

ด้านท่ี 

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.57 รองฯฝ่าย

วิชาการ/

ผอ.

ส านัก

บรหิารฯ 

มจ. ๐๐๔ 



๑๕ 
 

 

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

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

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์-

ตัวชี้วัด  

หน่วย

นับ 

เป้า 

หมาย

ปี 56 

ความเสี่ยง/

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมนิความเสี่ยง  

ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได้  

ความ

เสี่ยง

ด้านท่ี 

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. 58 รองฯฝ่าย

พัฒนาฯ/

ผอ.กอง

กิจฯ/ผอ.

กองแนะ

แนวฯ/

ผอ.ศูนย์

ศิลป์ฯ 



๑ 

 

คู่มือการจัดท า 

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยงานจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ

ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต

ในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยต้องจัดวางการควบคุม

ภายใน  และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นหน้าที่ ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เพื่อป้องกัน

ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

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 การป้องกันหรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

การสิน้เปลืองหรอืการทุจริตของหนว่ยงาน 

๒. การรายงานทางการเงนิ หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึน้เพื่อใช้ภายในและภายนอก

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. ขอ้มูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถอืได้ 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 ๒๕๕๘ 



๓ 

 

ให้วิเคราะห์ ประเมิน และเลือก จัดท าการควบคุมภายใน ในเรื่องที่มีข้อผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด ในภารกิจหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ดา้นการวิจัย ด้านการบริการวชิาการ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ (การเงิน การปฏิบัติงาน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง) ดังนี้ 

- ระดับคณะ จัดท าการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ ด้าน   

- ระดับส านัก/วิสาหกิจ จัดท าการควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน (วิสาหกิจที่มีภารกิจไม่

ครบ ๓ ด้าน ให้ท าการควบคุมภายในไม่นอ้ยกว่า ๒ ด้าน)  

 

เอกสารประกอบการจัดวางการควบคุมภายใน 

การจัดวางการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องมีเอกสารเพื่อประกอบการ

วิเคราะหข์้อผิดพลาดที่จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์วางไว้ ดังนี้ 

๑. จุดอ่อน/อุปสรรค จากการ SWOT ของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา จุดอ่อน และอุปสรรค 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานของปีที่ผ่าน 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, ๙, ๑๒  เดือน 

 

๑๐. รายงานผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุมที่เกี่ยวข้อง 

 
 

๑๑. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้าม)ี 

 

วเิคราะห์

ความเสี่ยง

รอบปีถัดไป 

ปรับแผน

ระหว่างปี 

 ๖, ๙ 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 เพื่อน ามาจัดท าการควบคุมภายใน ทั้งนี ้อาจดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา 

และน าปัจจัยเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่จากการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่

เกี่ยวข้อง และผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดวางการควบคุมภายใน 

(ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอร์ม มจ.๐๐๒(๒) ช่องที่ ๑) ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  

      ๒.๑ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) เพื่อก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการควบคุม

ภายในในกิจกรรม/งานที่หน่วยงานก าหนด ทั้งนี้การวัดความส าเร็จสามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เช่น 

ด าเนินการเบิกเงินแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน จ านวนหลักสูตรเพิ่มขึ้น ๑๐ หลักสูตร การเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 

๑๐ และเชิงคุณภาพ เช่น บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้

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

หน่วยงานต้องก าหนดให้มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชีว้ัดด้วย เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานว่าบรรลุ

ตามตัวชีว้ัดหรอืไม่ 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 (เหมาะส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) เช่น  

                    งาน/กิจกรรม การฝกึอบรม  

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

เชิญผูเ้ข้าร่วมอบรม ๔. จัดฝกึอบรม ๕. ประเมินผลการอบรม  

               - ระบุเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ า กรณีที่หน่วยงานยกมาเฉพาะขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่มคีวามเสี่ยง (เหมาะส าหรับหน่วยงานที่มกีารเรียนการสอน) เช่น 

                 งาน/กิจกรรม ๑. งานการเรียนการสอน  

                   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. การจัดตารางสอน ๒. การจัดอาจารย์สอน ๓. การจัด

หอ้งเรียน 



๖ 

 

         ๒.๔ ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่สง่เสริมให้

การควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ ในกรณีตรงข้าม สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจ

ท าให้องค์ประกอบการควบคุมมีประสิทธิผลลดลง โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์และ

จรยิธรรม การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

นโยบายและวธิีบริหารงานบุคคล (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑))             

๓. ระบุความเสี่ยงจากงานประจ า เมื่อก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในข้อ ๕ แล้ว ให้

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจ าในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลท าให้การ

ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไม่บรรลุผลส าเร็จ โดยดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา เช่น 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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานประจ า ให้

หนว่ยงานประเมนิโอกาสและความถี่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด (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 (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 (Low = L) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมี

โอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือน้อยมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรอืน้อยมาก สามารถยอมรับ

ความเสี่ยงน้ันได้ โดยไม่ต้องเพิ่มการจัดการ ก าหนดเป็นสีฟ้า 

-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate = M) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๖ หมายถึง ความ

เสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่อาจยอมรับ

ความเสี่ยงได้ เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่มการจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แต่ต้องมอบหมายให้มีการติดตาม

ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ความเสี่ยงสูงขึน้ ก าหนดเป็นเขียว 

-  ระดับความเสี่ยงสูง (High = H) คะแนนระดับความเสี่ยง ๗ - ๑๒ หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมี

โอกาสเกิดขึน้สูง หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมี

แผนการจัดการ ก าหนดเป็นเหลอืง 

    
ผล

กร
ะท

บข
อง

คว
าม

เส
ี่ยง

 

๑๐  ๑๕ 
(E) 

๒๐ 
(E) 

๒๕ 
(E) 

 ๔ 
(M) 

 

๘  ๑๒ 
(H) 

๑๖ 
(E) 

  

๒๐ 
(E) 

 ๓ 
(M) 
๒ 
(L) 
๑  

๖ 

(M) 
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(L) 

๙  

๖  
 ๓ 
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๑๒ 
(H) 

 (H) 

๑๕ 
(E) 

 ๘  ๑๐  

 
๔ 

(M) 
 

๔ 

(M) 
 

๕ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

X (คูณ)  

๕ 

(M) 
 

๕ 
(M) 

 

ไม่ยอมรับ 

 ต้องมีแผนจัดการ

ทันที 

อาจยอมรับ 

เพิ่มหรือไม่เพิ่มการ

จัดการ (เฝ้าระวัง)  
 

ไม่ยอมรับ 

 ต้องมีแผน

จัดการทนัที 

ยอมรับได้ 

ไม่เพิ่มการ

จัดการ 



๙ 

 

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

ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูงมาก ไม่สามารถท่ีจะ

ยอมรับความเสี่ยงน้ันได้ ต้องมีแผนการจัดการทันที ก าหนดเป็นแดง 

 

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 เช่น การก าหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่ม การมีและใช้รายงานและระบบสารสนเทศเพื่อ

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

ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วใหห้น่วยงาน 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  

 -  ศกึษาความเป็นไปได้และคา่ใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แตล่ะฝา่ยเสนอ

มาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถท าได้จริง เสียค่าใช้จา่ยน้อย 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

เกี่ยวข้องใหร้ับทราบด้วยวิธีการใด เช่น แจง้เวียนไปยังผู้รับผดิชอบ ประกาศให้ทราบ น าเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ 

แต่หากบางกิจกรรมไม่ต้องมีการสื่อสาร ควรก าหนดให้มีการจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน (ระบุใน

แบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๙) 

          ๖.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล เมื่อก าหนดกิจกรรมที่จะท าในช่องที่ ๘ แล้ว

ให้ระบุวิธีในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานงานในแต่ละกิจกรรม เช่น ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ ติดตามโดย

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

          ๖.๑.๓ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ใหก้ าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมที่จะ

ในช่องที่ ๘ ทั้งนี ้การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จต้องเป็นของปีงบประมาณน้ัน (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, ๙ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผดิชอบ ปีละ ๓ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ดังนี้ 

  - ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๙ เดือน เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานระหว่างปีว่ากิจกรรมที่

ก าหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอะไรบ้าง 

ซึ่งจะส่งผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยหน่วยงานสามารถปรับวิธีการในการจัดการความเสี่ยง

ระหว่างปีได้ทันเวลา  

 - ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ว่าการ

ควบคุมภายในที่ก าหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่

ก าหนดไว้หรือไม่ หากมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้น าไปวิเคราะห์เพื่อจัดท าการควบคุมภายใน

ในรอบปีถัดไป  
 



๑๑ 

 

 ๑๐.  รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องมีการรายงานผล

การด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๓ ครั้ง (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) ดังนี้ 

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน  

๑๑.  ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี) เมื่อหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ที่

เกี่ยวข้อง ปีละ ๓ ครั้ง (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

ให้หนว่ยงานด าเนินการ ดังนี้ 

  -  รอบ ๖ และ ๙ เดือน ปรับแผนการด าเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการในการ

จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 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) 

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

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 

เพื่อจัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถปฏบัิติงานตามภารกิจท่ี

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 

(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) 
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ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากข้อที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง 

(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 

(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) 
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การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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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