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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 สังกัดคณะผลติกรรมการเกษตรและในป พ.ศ. 2536 ไดเปลี่ยนจากหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี 2 ปตอเนื่อง สาขาวิชาประมงน้ําจืด เปนหลักสูตร 4 ป ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) จํานวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาการจัดการประมง และ

สาขาวิชาชีววิทยาการประมง และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปเทียบเรียน สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ไดรับการอนุมัติจัดตั้งเปนหนวยงาน

ภายในระดับคณะ จากสภามหาวิทยาลัยแมโจ  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปจจุบันมีการ

จัดการเรียนการสอน จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(การประมง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(เทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา) มีภารกิจหลัก 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การ

วจัิย การบรกิารวชิาการ และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา จะพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายที่จะสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการให

สามารถแขงขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส เปนธรรม และการมีสวนรวมเพื่อเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะฯ ที่ได

วางไว อกีทัง้จะพยายามเสรมิสรางภาพลักษณขององคกรและประชาสัมพันธเผยแพรสูสาธารณชน 

 

๑.๒  วสิัยทัศน  พันธกจิ และวัตถุประสงค 

วสิัยทัศน 

 มคีวามเปนเลศิทางวชิาการประมงและทรัพยากรทางน้ําในระดับนานาชาติ 
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พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

ความรู ทักษะ กระบวนการคิดและนักปฏิบัติ ใหสอดคลองกับความตองการของ

สังคม 

2. บูรณาการงานวจัิยอยางมทีศิทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนตอการ

เรยีนการสอนและบรกิารวชิาการแกสังคม 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการใหบริการทางวิชาการเพื่อเปนศูนยการ

เรยีนรูเฉพาะทางอยางครบวงจร 

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร  มีสวนรวมในกิจกรรมทางดาน

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาตโิดยใชหลักการพัฒนาบริหารจัดการองคกรที่ด ี(Good Governance)  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลติบัณฑติที่มคีุณธรรม ความรู ทักษะ กระบวนการคิดและปฏิบัติ ใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงานทัง้ในและตางประเทศ 

2. เพื่อสรางงานวิจัยแบบบูรณาการดานการประมงและทรัพยากรทางน้ําที่ม่ันคงและ

ปลอดภัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและ

บรกิารวชิาการแกสงัคม  

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 ๒๐ ป ทําใหเปนที่รูจักและเปนแหลงความรูดานประมงทางภาคเหนือ 

คณะมช่ืีอเสยีงและผลงานดานการประมง 

2. อาจารยมวีุฒปิรญิญาเอกจํานวนมาก 

3. อาจารยมคีวามเช่ียวชาญ ความชํานาญแตละดาน ทําใหมีการเรียนการสอนที่เกิดความเขาใจ

จรงิและจากประสบการณตรง 

4. มหีลักสูตรเทยีบเรยีน หลักสูตรปรญิญาตรแีละบัณฑติศกึษา  

5. มกีารบรกิารวชิาการเพื่อเสรมิการเรยีนการสอนใหนักศกึษา  

6. มฐีานเรยีนรูใหนักศกึษาปฏบิัตงิานจรงิ 

ดานกจิกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. นักศกึษาทุกหลักสูตรมคีวามสามัคคสีามารถรวมงานกันไดดี 

2. กจิกรรมนักศกึษามกีารบูรณาการระหวางกจิกรรมเชิงวิชาการและเชิงปฏบิัติ 

ดานการวิจัย 

1. เปนกลุมนักวชิาการที่มศัีกยภาพสูง และมคีวามสามารถเฉพาะดานที่ครอบคลุมในทุกประเด็น

ของงานวจัิย  

2. หนวยงานมคีวามพรอมดานการประสานงาน ความรวมมอื และเครอืขาย ทัง้จากภาคปฏบิัต ิ

และภาคทฤษฎ ี(อาจารย นักวิจัย จากหนวยงานอื่นๆ)  

3. สามารถเขาถงึแหลงทุนวจัิยไดหลากหลาย 

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ) และศักยภาพในการ

ใหบรกิารวชิาการ  

2. มฐีานเรยีนรูทางดานการประมง  

3. มีองคความรูจากงานวิจัยที่หลากหลายและมีเอกสารเผยแพรสามารถพัฒนาและถายทอดสู

เกษตรกรได 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. คณะใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 

2. บุคลากรและนักศกึษาใหความรวมมอืในการจัดกจิกรรมอยางตอเนื่อง 

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. องคกรมขีนาดเล็กงายตอการบรหิารจัดการ 

2. บุคลากรมจิีตสํานกึที่ดตีอองคกรและมคีวามสามารถเฉพาะดาน 



๔ 

 
3. มรีะบบและกลไกในการบรหิารจัดการที่ดี 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.  บุคลากรใหความรวมมอืในการทํางานดานประกันคุณภาพไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

        จุดออน (Weakness) 

ดานการเรยีนการสอน 

1. จํานวนนักศกึษาตอช้ันเรยีนจํานวนมาก โดยเฉพาะวชิาบังคับ ทําใหดูแลนักศึกษาไมทั่วถงึ  

2. พื้นฐานความรูของนักศึกษาแตกตางกันมาก นักศึกษาขาดการจัดการเรียนรู ทําใหสงผลเสีย

ตอการเรยีนตอยอดใน วชิาเรยีนตอเนื่อง  

3. อาจารยผูสอนไมสามารถทําใหนักศกึษาเขาใจในเนื้อหาทางทฤษฎแีละปฏบิัติ   

4. อุปกรณการเรยีนการสอนและหองปฏบิัตกิาร และระบบ IT ยังไมเพยีงพอ ชํารุด ไมทันสมัย  

5. มีการลดเกณฑสอบผานใหต่ําลง ทําใหศักยภาพนักศึกษาในการทํางานและสอบแขงขันหลัง

จบการศกึษาลดลง  

6. นักศกึษายังขาดทักษะดานภาษาและดานเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซยีน 

7. การสนับสนุนดานงบประมาณทางวิชาการ การนําเสนอผลงาน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ในดานตาง ๆ นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษายังไมเพยีงพอ 

8. คณาจารยทํางานวจัิยในช้ันเรยีนนอยและขาดการบูรณาการเขากับการเรยีนการสอน 

9. มีการบูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพันธกิจดานอื่น ๆ 

นอย 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. อาจารยและบุคลากรสวนใหญไมเห็นความสําคัญของกจิกรรมนักศกึษา  

2. ขาดการสงเสรมิศักยภาพในการจัดกจิกรรมนักศึกษาอยางมีระบบ (การคิด การเขียนและการ

หาแหลงทุน)  

3. การดูแลนักศกึษาใหมยังไมทั่วถงึ 

4. สโมสร และชมรมยังไมเขมแข็ง 

ดานการวิจัย 

1. มทีุนจากแหลงทุนตางประเทศยังนอย  

2. การบูรณาการการวิจัย และพันธกจิดานอื่น ๆ ยังมนีอย 

3. ขาดแคลนทรัพยากรการวิจัย เครื่องมือการวิจัยระดับสูง และตองใชเครื่องมือพื้นฐานรวมกับ

การเรยีนการสอน ทําใหไดคุณภาพของงานต่ํา 

4. มเีครอืขายผูเช่ียวชาญตางประเทศนอย 

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 



๕ 

 
1. ขาดกจิกรรมบรกิารวชิาการแกเกษตรกร ชุมชน เอกชน ที่สามารถสรางรายได 

2. ขาดกจิกรรมบรกิารวชิาการที่มาจากความตองการของชุมชน 

3. ขาดการบูรณาการบรกิารวชิาการ การเรยีนการสอน การวจัิยอยางเปนระบบ  

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. ขาดการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการบูรณาการงานที่ชัดเจนในดานทํานุบํารุงฯ กับการ

เรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษาอยางเปนระบบ  

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. ขาดระบบการบรหิารพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

2. ทักษะการบรหิารงานของผูบรหิารยังไมไดเนนถงึคุณภาพของผลงาน 

3. การจัดสรรภาระหนาที่ของบุคลากรไมเปนปจจุบัน 

4. 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. มกีารสนับสนุนใหมกีารสรางเครอืขายในระดับภาคและระดับชาต ิ 

8. มเีงินทุนกูยมืเพื่อการศึกษา 

9. การทําความรวมมอืกับสถาบันคูแขงทางการประมงและชายฝง 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา 

1. มกีารจัดประกวดแขงขันดานทักษะตาง ๆ มากขึ้น  

2. มีเครือขายดานพัฒนากิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหนวยงาน

ภายนอกใหการสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษาเพิ่มมากขึ้น 



๖ 

 
ดานการวิจัย 

1. มหีนวยงานหรอืองคกร ทัง้ภาครัฐและเอกชน ที่ใหทุนสนับสนุน   

2. มหาวทิยาลัยมนีโยบายเปนมหาวทิยาลัยวจัิยและสงเสรมิดานการเกษตรอนิทรยี 

3. ผูบรโิภคและตลาดมคีวามตองการผลติภัณฑสัตวน้ําคุณภาพดี (มคีุณคาทางสารอาหาร มี

ความปลอดภัยในการบรโิภค) ทําใหตองมกีารวจัิยในหลายประเด็นและเปนนโยบายของรัฐให

ประเทศไทยเปนครัวโลก 

4. มกีารจัดตั้งกลุมความรวมมือระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  

ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1. มหีนวยงานภายนอกและศษิยเกาที่พรอมจะใหความชวยเหลือและสนับสนุน 

2. สามารถสรางพันธมติรในการใหบรกิารวชิาการกับหนวยงานตางๆ ได 

3. รัฐบาลกําหนดใหมกีารจัดตัง้แหลงการเรยีนรูตลอดชีวติ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. มหาวทิยาลัยตัง้อยูในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางดานศลิปวัฒนธรรม 

2. มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมระหวาง

หนวยงานภายนอก สามารถสรางเครือขายและทํางานรวมกันไดทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ในทองถิ่น 

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. ในมหาวทิยาลัยและหนวยงานภายนอกมหีลักสูตร ฝกอบรมดานการบรหิารจัดการ 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มหีลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรูจากภายนอกหนวยงาน  

2. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลอยางมี

ประสทิธภิาพ 

        อุปสรรค (Threat) 

ดานการเรยีนการสอน 

1. มสีถาบันคูแขงดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2. คุณภาพของนักศึกษาลดลง 

3. รัฐบาลไมใหงบประมาณดานครุภัณฑที่เอื้อตอการเรยีนการสอน 

4. จํานวนนักเรยีนและจํานวนนักศึกษาสาขาประมงในวทิยาลัยเกษตรกรรมลดนอยลง 

ดานการวิจัย 

1. มคีูแขงดานการวิจัยเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันหาแหลงทุนสูง  

2. แหลงทุนวจัิยเนนผลงานการวจัิยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจรงิ 

3. มหาวทิยาลัยจํากัดวงเงินวจัิยและไมมนีโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน matching fund 



๗ 

 
ดานการบรกิารวชิาการแกสังคม 

1. ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลง 

2. กลุมผูสนใจที่ตองการรับบรกิารอยูหางไกลจากคณะ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. คนยุคใหมมคีวามสนใจกจิกรรมดานศลิปวัฒนธรรมลดนอยลง  

2. มคีวามเช่ือมโยงนอยระหวางศาสตรดานการประมงกับศลิปวัฒนธรรม 

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. มหาวทิยาลัยมกีารปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนปฏบิัตงิานบอยครัง้ 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพของคณะกรรมการประเมนิไมเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

 

๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค กลยุทธ 

1. การผลติบัณฑติท่ี

อดทนและเปนนักปฏบัิติ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงมี

ความเช่ียวชาญใน

สาขาวชิา และเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล 

1.1 มหีลักสูตรท่ีมคีุณภาพ

และไดมาตรฐานสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธหลักสูตร

เชิงรุก 

1.1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมคีณุภาพและมาตรฐานเปนท่ี

ยอมรับอยางตอเนื่อง 

1.2 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

  

1.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

และสรางเครือขายกับศิษยเกา 

  

1.2.2 สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวชิาการและ

เผยแพรผลงานทางวชิาการในวารสารท่ีไดมาตรฐานท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

    
1.2.3 พัฒนาประสทิธิภาพการดําเนินงานดานสหกจิ

ศึกษา 

    

1.2.4 สงเสริมการเตรียมความพรอมแกผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาในการหางานทําและประกอบอาชีพให

ประสบความสําเร็จ 

    

1.2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามทัีกษะดานเกง

คดิ เกงคน เกงงาน และเกงวชิาการ ท่ีสอดคลองตาม

คุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค 

  

1.3 มรีะบบการพัฒนา

คณาจารยและนวัตกรรม

การเรียนการสอน 

1.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีใหมๆ  มาพัฒนาดานการเรียนการสอน 



๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค กลยุทธ 

    
1.3.2 พัฒนาระบบและกลไกเพือ่สนับสนุนการเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการของอาจารยอยางเปนรูปธรรม 

    
1.3.3 พัฒนาสมรรถนะคณาจารยสูการยอมรับในระดับ

ตางประเทศ 

  

1.4 ปจจัยสนับสนุนท่ีเอื้อ

ตอการผลติบัณฑติท่ีมี

คุณภาพ 

1.4.1 พัฒนาปจจัยสนับสนุนตาง ๆใหเอื้อตอการจัดการ

เรียนการสอน 

2. บัณฑติมคีุณลักษณะ

ของบัณฑติท่ีพงึประสงค 

ด ีเกง และมคีวามสุข 

2.1 นักศึกษาและศิษยเกามี

ศักยภาพและทักษะในการ

ดําเนินชีวติตาม

คุณลักษณะของบัณฑติท่ี

พงึประสงค 

2.1.1 สงเสริมการพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวติให

บัณฑติตามคุณลักษณะของบัณฑติท่ีพงึประสงค 

2.1.2 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย

เกาจากการมสีวนรวมของเครือขายศิษยเกา 

3. ความเปนเลศิดานการ

วจิัยและนวัตกรรม 

3.1 นักวจิัยมอือาชีพและ

เปนท่ียอมรับ 

3.1.1 พัฒนาโจทยวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรอินทรีย/

Green/Eco เพื่อสงเสริมการผลักดันงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีมคีุณภาพและตอยอดไดในเชิงพาณชิย ทํา

ใหเกดิประโยชนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

    
3.1.2 พัฒนาสมรรถนะนักวจิัยสูการเปนนักวจิัยมอื

อาชีพและเปนท่ียอมรับ 

    
3.1.3 สรางบรรยากาศการวจิัยท่ีเอื้อตอนักวจิัยให

สามารถผลติงานวจิัยท่ีมคีุณภาพ 

  
3.2 ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีมคีุณภาพ และ

เกดิประโยชนในระดับชาติ

และนานาชาติ 

  

  

  

3.2.1 สนับสนุนการตีพมิพผลงานวจิัย บทความทาง

วชิาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

  
3.2.2  สงเสริมการผลติผลงานวจิัยสูการสราง

นวัตกรรมเชิงพาณชิยและนําไปใชประโยชนไดจริง 

  3.2.3 เพิ่มคุณภาพของงานวจิัยใหไดมาตรฐาน 

  
3.2.4 สนับสนุนการจัดทําผลงานวชิาการท่ีไดรับการ

รับรองคุณภาพ 

    
3.2.5 สนับสนุนผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญา 

    

3.2.6 สนับสนุนการจัดทําคูมอื เอกสารเผยแพรท่ีได

จากการสังเคราะหงานวจิัยเขาสูองคความรูทางการ

ประมงและทรัพยากรทางนํ้า 



๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค กลยุทธ 

  3.3 มรีะบบการบริหาร

งานวจิัยและปจจัย

สนับสนุนท่ีมปีระสทิธิภาพ 

3.3.1 พัฒนาการบริหารเคร่ืองมอืวจิัย เคร่ืองมอื

วทิยาศาสตรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย 

นักวชิาการ และนักศึกษาทุกระดับ 

    
3.3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวจิัย

ใหมปีระสทิธิภาพ 

4. การบูรณาการองค

ความรูท่ีเพิ่มศักยภาพ

และขดีสมรรถนะของ

ชุมชนและสนองงาน

โครงการในพระราชดําริ 

4.1 เปนแหลงเรียนรูตลอด

ชีวติของคนทุกระดับ 

4.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการบูรณาการงาน

บริการวชิาการแกสังคมกับพันธกจิอื่นๆ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

  
4.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานดานบริการ

วชิาการใหเกดิประสทิธิภาพ 

    
4.1.3 พัฒนาฐานเรียนรูภายในคณะใหเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวติของคนทุกระดับ 

    
4.1.4 สรางเครือขายความรวมมอืดานบริการวชิาการ

กับหนวยงานภายนอกไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

  
4.2 เปนคณะท่ีสนองงาน

โครงการในพระราชดําริ 

4.2.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ 

5. การดํารง

ศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1 ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

5.1.2 สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรมสีวนรวมใน

การสบืทอดประเพณวัีฒนธรรมท่ีดงีามไมใหสูญหาย 

    
5.1.3 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมง 

    

5.1.4 สนับสนุนการบูรณางานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกจิกรรม

นักศึกษา  

  

5.2 เปนศูนยกลางเรียนรู

ตลอดชีวติดานวัฒนธรรม

เกษตรลานนา  

 

 

 

 

5.2.1 รวบรวมเคร่ืองมอืประมงพื้นบานเพื่อจัดทําฐาน

เรียนรูดานวถิชีีวติและภูมปิญญาดานการประมง 



๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค กลยุทธ 

6. การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

6.1 บุคลากรมทัีกษะระดับ

มอือาชีพและเหมาะสมตอ

การพัฒนาคณะ 

6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร

มนุษยตามแผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรมี

ความกาวหนาตามเสนทางในการทํางาน 

    6.1.2 สนับสนุนและพัฒนาประสทิธิภาพดานการ

บริหารจัดการและการทํางานท่ีพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง 

    

6.1.3 สงเสริมสวัสดกิารเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และ

สรางขวัญและกาํลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

    
6.1.4 พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหมี

ประสทิธิภาพเพื่อพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

  
6.2 มรีะบบบริหารจัดการ

ท่ีมปีระสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล 

  

6.2.1 ปรับปรุงการบริหารงานตามผลการประเมนิอยาง

เปนรูปธรรม 

  
6.2.2 พัฒนากระบวนการดําเนินงานตามคํารับรอง

ปฏบัิติราชการ 

    
6.2.3 พัฒนากระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา

เพื่อใหเกดิพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  

    

6.2.4 พัฒนากระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

จัดทําแผนการปฏบัิติการประจําป และติดตาม

ประเมนิผล 

    
6.2.5 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

    6.2.6 พัฒนาระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ

อยางมปีระสทิธิภาพ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

สํานักงานคณบดี 

งานบรหิารและธุรการ 

งานคลังและพสัด ุ

งานบรกิารวชิาการและวจัิย 

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ระดับปรญิญาเอก 

ระดับปรญิญาตร ี

ระดับปรญิญาโท 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

งานบรกิารการศกึษาและกิจการ

นักศกึษา 

๑.๖   โครงสรางหนวยงาน 

 ๑. โครงสรางองคกร 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

คณบดี 

 คณะกรรมการสงเสรมิกิจการคณะ คณะกรรมการประจําคณะ 

งานนโยบาย แผนและ 

ประกันคุณภาพ 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

งานบรหิารและธุรการ 

งานคลังและพัสด ุ

งานบรกิารการศึกษาและ 

กิจกรรมนักศึกษา 

งานบรกิารวิชาการและวิจัย 

ประธานหลักสูตร 

ระดับปรญิญาเอก 

ประธานหลักสูตร 

ระดับปรญิญาตร ี

ประธานหลักสูตร 

ระดับปรญิญาโท 

 รองคณบด ี คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 รองคณบดฝีายพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกา 

รองคณบดีฝายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๒.   โครงสรางการบริหาร 

 

 



 

 

๑
๕

 
1

3
 

 

 

1.7 แผนการดําเนินงานการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2557 

 

กจิกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

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. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและ

บรหิารความเสี่ยง เพื่อจัดทําการควบคุมภายใน

และแผนบรหิารความเสี่ยง 

            

2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและ

บรหิารความเสี่ยง เพื่อจัดทําการควบคุมภายใน

และแผนบรหิารความเสี่ยง 

            

3. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบแผน 

            

4. จัดสงรายงานควบคุมภายในและแผนบรหิาร 

ความเสี่ยงใหมหาวทิยาลัย 

            

5. ตดิตามและจัดสงรายงานรอบ 6, 9 และ  

12 เดอืน 

            

6. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายในและ

บรหิารความเสี่ยง พิจารณาผลการดําเนนิงาน  

            

7. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและ

บรหิารความเสี่ยง พิจารณาผลการดําเนนิงาน 

            

8. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

เพื่อพจิารณาผลการดําเนนิงาน 

            

 



























 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 











๑ 
 

คูมอืการจัดทํา 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบ วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใหหนวยงานของรัฐมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวยงานจะ

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสทิธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ

ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดขอผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต

ในหนวยงาน ดานความเช่ือถอืไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยตองจัดวางการควบคุม

ภายใน  และถอืปฏบิัตอิยางเครงครัด โดยถอืเปนหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติ เพื่อปองกัน

ขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามภารกิจ และเพื่อใหทุกหนวยงานไดมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวทางการจัดวางการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหทุกหนวยงานใช

เปนแนวทางในการดําเนนิงานดานการควบคุมภายในใหเปนไปในทศิทางเดยีวกันทั่วทัง้มหาวทิยาลัย  

 

การจัดทําการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ

หนวยงาน กําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมีความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค ดังตอไปนี้  

๑. การดําเนินงาน หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล รวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล 

การสิ้นเปลอืงหรอืการทุจรติของหนวยงาน 

๒. การรายงานทางการเงิน หมายถงึ รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใชภายในและภายนอก

หนวยงาน เปนไปอยางถูกตอง เช่ือถอืได และทันเวลา 

๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ หมายถึง ไดแกการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจรวมทั้งการ

ปฏบิัตติามนโยบาย และวธิกีารปฏบิัตงิานที่องคกรไดกําหนดขึ้น 

 

 



๒ 
 
วัตถุประสงคในการควบคุมภายใน 

๑. เพื่อลดขอผิดพลาดจากการปฏบิัตงิาน 

๒. เพื่อใหผลการดําเนนิงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

๓. เพื่อใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔. เพิ่มมูลคาใหผูมสีวนไดสวนเสยีของหนวยงาน 

 

ประโยชนของการควบคุมภายใน 

 ๑. การดําเนนิงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประหยัด และคุมคา 

 ๓. ขอมูลและรายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ

ตัดสนิใจ 

 ๔. การปฏบิัตงิานเปนไปอยางมรีะบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 ๕. เปนเครื่องมอืชวยผูบรหิารในการกํากับดูแลการปฏบิัตงิานไดอยางดยีิ่ง 

 

ความแตกตางระหวางการบรหิารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 

การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

- เปนงานที่ไมใชงานประจําเปนกจิวัตร - ลักษณะงานเปนงานประจําทําเปนกจิวัตร 

- เปนงานที่มลีักษณะการจัดการ - ลักษณะงานเปนงานปฏบิัตกิาร 

- เนนการวเิคราะหความเสี่ยง - เนนกระบวนการปฏบิัตงิาน 

- แสดงดวยการนําเสนอ - บันทกึเปนเอกสาร 

- จําเปนในสภาวการณเปลี่ยนแปลง - ปฏบิัตเิปนประจําตามปกติ 

- เปนงานบรหิารตามโครงการ - เปนงานปฏบิัตติามวธิกีารทํางาน ตามรอบบัญชี 

- มุงหวังใหองคกรบรรลุเปาหมาย - เปนสิ่งที่พงึอยูในขอบเขตจํากัด 

- มุงที่ผลการดําเนนิงาน - มุงที่การปฏบิัตติามระเบียบขอบังคับ 

- คํานงึถงึสิ่งที่อาจเกดิขึ้นได - คํานงึถงึสิ่งที่จะเกดิ ผิดพลาดได 

- เนนการทําใหธุรกจิดําเนินตอไป - เนนการมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุม 

 

นโยบายการควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ใหวเิคราะห ประเมนิ และเลอืก จัดทําการควบคุมภายใน ในเรื่องที่มขีอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

มากที่สุด ในภารกิจหลัก ๕ ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม และดานบริหารจัดการ (การเงนิ การปฏบิัตงิาน และกฎ ระเบยีบ ขอบังคับที่เก่ียวของ) ดังนี้ 



๓ 
 

- ระดับคณะ จัดทําการควบคุมภายใน ทัง้ ๕ ดาน   

- ระดับสํานัก/วสิาหกิจ จัดทําการควบคุมภายใน ไมนอยกวา ๓ ดาน (วสิาหกิจที่มภีารกิจไมครบ ๓ 

ดาน ใหทําการควบคุมภายในไมนอยกวา ๒ ดาน)  

 

เอกสารประกอบการจัดวางการควบคุมภายใน 

การจัดวางการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน หนวยงานตองมีเอกสารเพื่อประกอบการ

วเิคราะหขอผิดพลาดที่จะทําใหการดําเนนิงานของหนวยงานไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงควางไว ดังนี้ 

๑. จุดออน/อุปสรรค จากการ SWOT ของหนวยงาน เพื่อวิเคราะห ปญหา จุดออน และอุปสรรค 

ในการดําเนนิงานของหนวยงานของปที่ผาน เพื่อหาวธิกีาร/กจิกรรมมาควบคุม/ลด/ขจัด ในปนี้  

๓. รายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (ขั้นตอนที่ผลการดําเนินงานไม

บรรลุของปที่ผานมา)  

๔. ขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เชน ผลการสอบทานการควบคุมภายใน เพื่อ

นําขอเสนอแนะมาพจิารณาดําเนนิการในปนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 

สูงมาก 
 

ไมยอมรับ 
 

ตองมแีผนจัดการ

ทันท ี

๒.๒. ระบุวัตถุประสงค 

๓. ระบุความเสี่ยงงานประจํา 

๔. วเิคราะหความ

เสี่ยงงานประจํา 

 

๔.๑ โอกาสที่จะเกดิ (๑-๕) 

๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกดิ (๑-

 

๔.๓ คะแนน

ความเสี่ยง 

 

สูง 
 

ไมยอมรับ 
 

ตองมแีผนจัดการ 

๕. กําหนดวธิกีารจัดการ 

ความเสี่ยงงานประจํา 

 

๕.๔ แบงปนความเสี่ยง 

๕.๑ ยอมรับความเสี่ยง 

๕.๒ หลกีเลี่ยงความเสี่ยง 

๕.๓ ลดความเสี่ยง 

๖. กําหนดกจิกรรมที่จะทาํเพื่อลดความเสี่ยงงานประจํา 

 
๖.๑ รายละเอยีดกจิกรรมที่จะทํา 

๖.๑.๑ สารสนเทศและการสื่อสาร 

๖.๑.๒ วธิกีารตดิตามและประเมนิผล 

๖.๑.๓ กําหนดเสร็จ 

๖.๑.๔ กําหนดผูรับผิดชอบ 

๗. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วของ 

 

๘. สงการควบคุมภายในไปยังผูรับผิดชอบ 

 

๙. ตดิตามประเมนิผลรอบ ๖, ๙, ๑๒  เดอืน 

 

๑๐. รายงานผลการดําเนนิงานตอทีป่ระชุมที่เกี่ยวของ 

 
 

๑๑. ขอเสนอแนะจากที่ประชุม (ถาม)ี 

 

วิเคราะห

ความเสี่ยง

รอบปถัดไป 

ปรับแผน

ระหวางป 

 ๖, ๙ เดอืน 

  ๑๒ เดอืน 

เลอืก 

ไมตองดําเนนิการ 

 

ปานกลาง 
 

อาจยอมรับ 
 

เพิ่มหรือไมตองเพิ่ม

การจัดการ (เฝาระวัง) 

X (คูณ) = 

ต่ํา 
 

ยอมรับ 

 

ไมตอง 

เพิ่มการจัดการ 

 

๒. กําหนดชื่อกจิกรรม/งานประจําที่จะควบคมุภายใน 

๒.๓. ระบุขัน้ตอนการปฏบิัตงิานประจํา 

๒.๔. ระบุสภาพแวดลอมการควบคุม 

๑.  แตงตัง้คณะกรรมการควบคุมภายในประจําหนวยงาน  

 
๒.๑. กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)  

ข้ันตอนการจัดทําการควบคุมภายใน  

๔.๔ ระดับความ

เสี่ยง (สูงมาก  

สูง ปานกลาง ต่ํา) 



๕ 
 

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําหนวยงาน ประกอบดวย

ผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารความ

เสี่ยงประจําหนวยงาน (ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา)  

๒. กําหนดชื่อกิจกรรม/งานประจําท่ีจะควบคุมภายใน ใหหนวยงานวิเคราะหและกําหนดชื่องาน/

กิจกรรมของหนวยงานท่ีมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานประจํา และสงผลใหการปฏิบัติงานไม

บรรลุผลสําเร็จ เพื่อนํามาจัดทําการควบคุมภายใน ทั้งนี้ อาจดูจากประวัติการเกิดเหตุการณในอดีตที่ผานมา 

และนําปจจัยเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยูจากการควบคุมภายในของปที่ผานมา ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะที่

เกี่ยวของ และผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มาประกอบการพิจารณาเพื่อจัดวางการควบคุมภายใน 

(ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอรม มจ.๐๐๒(๒) ชองที่ ๑) ตามนโยบายของ

มหาวทิยาลัย  

      ๒.๑ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) เพื่อกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการควบคุม

ภายในในกิจกรรม/งานที่หนวยงานกําหนด ทั้งนี้การวัดความสําเร็จสามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณ เชน 

ดําเนินการเบิกเงินแลวเสร็จภายใน ๗ วัน จํานวนหลักสูตรเพิ่มขึ้น ๑๐ หลักสูตร การเกิดอุบัติเหตุลดลง รอยละ 

๑๐ และเชิงคุณภาพ เชน บุคลากรมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน รอยละ ๘๐ บุคลากรที่เกี่ยวของมีความรู

ความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ ๗๐ (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๑)) ทั้งนี้ เมื่อกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไปแลว 

หนวยงานตองกําหนดใหมกีารประเมนิผลความสําเร็จตามตัวช้ีวัดดวย เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานวาบรรลุ

ตามตัวช้ีวัดหรอืไม และเปนขอมูลประกอบเพื่อรายงานตอผูที่เกี่ยวของตอไป 

      ๒.๒ ระบุวัตถุประสงค เพื่อใหทราบวัตถุประสงคของกิจกรรม/งานประจํา ในขอ ๒ ที่จะ

นํามาจัดทําการควบคุมภายใน (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๑))  

       ๒.๓ ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานประจํา ใหหนวยงานระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

กจิกรรม/งานประจํา ในขอ ๒ (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอรม มจ.๐๐๒(๒) ชองที่ ๑) 

ดังนี้ 

              - ระบุทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานประจํา กรณีที่หนวยงานจัดทําการควบคุมภายในทั้ง

กระบวนงาน (เหมาะสําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) เชน  

                    งาน/กจิกรรม การฝกอบรม  

                    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ติดตอวิทยากร ๓. ทําหนังสือ

เชิญผูเขารวมอบรม ๔. จัดฝกอบรม ๕. ประเมนิผลการอบรม  

               - ระบุเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานประจํา กรณีที่หนวยงานยกมาเฉพาะขั้นตอนการ

ปฏบิัตงิานที่มคีวามเสี่ยง (เหมาะสําหรับหนวยงานที่มกีารเรยีนการสอน) เชน 

                 งาน/กจิกรรม ๑. งานการเรยีนการสอน  

                   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. การจัดตารางสอน ๒. การจัดอาจารยสอน ๓. การจัด

หองเรยีน 



๖ 
 

         ๒.๔ ระบุสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ใหหนวยงานระบุปจจัยตาง ๆ ที่สงเสริมให

การควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในกรณีตรงขาม สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ไมมีประสิทธิผลอาจ

ทําใหองคประกอบการควบคุมมีประสิทธิผลลดลง โดยการวิเคราะหจากปจจัยตาง ๆ เชน ความซื่อสัตยและ

จริยธรรม การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบริหาร โครงสรางองคกร การมอบอํานาจและหนาที่ความ

รับผิดชอบ นโยบายและวธิบีรหิารงานบุคคล (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๑))             

๓. ระบุความเสี่ยงจากงานประจํา เมื่อกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในขอ ๕ แลว ให

วเิคราะหความเสี่ยงท่ีเกดิจากการปฏบิัตงิานประจําในแตละข้ันตอนการปฏิบัติงาน ที่จะสงผลทําใหการ

ดําเนนิงานในแตละขัน้ตอนไมบรรลุผลสําเร็จ โดยดูจากประวัติการเกิดเหตุการณในอดีตที่ผานมา เชน การจัด

ตารางสอนผิดพลาด อาจารยไมเพียงพอตอการสอน หองเรียนไมเพียงพอตอการเรียนการสอน (ระบุใน

แบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) ชอง ๒)                           

๔.  วเิคราะหความเสี่ยงจากงานประจํา ใหประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีเกิด

จากงานประจํา วามีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน มากนอยเพียงใด โดยจะ

ประเมนิจากสองมติ ิคอื  

      ๔.๑ โอกาสท่ีจะเกิด หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานประจํา ให

หนวยงานประเมนิโอกาสและความถี่วามโีอกาสเกดิขึ้นในระดับใด (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) ชอง ๓) 

 

ตัวอยาง : การกําหนดระดับโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง โดยพจิารณาจากความถี่ในการเกดิ 
 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉลี่ย* ระดับ 

สูงมาก มโีอกาสเกดิเกอืบทุกครัง้ ๕ 

สูง มโีอกาสเกดิคอนขางสูงหรือบอย ๆ ๔ 

ปานกลาง มโีอกาสเกดิบางครัง้ ๓ 

นอย อาจมโีอกาสเกดิ แตนาน ๆ ครัง้ ๒ 

นอยมาก มโีอกาสเกดินอยมาก หรอืไมนาเกดิ ๑๒ 

*  หมายเหตุ  สามารถปรับความถี่โดยเฉลี่ยไดตามความเหมาะสมและสภาพความเปนจริงของหนวยงาน 

      

      ๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ หมายถึง ความเสียหายที่มีตอหนวยงานหากเกิด

เหตุการณนั้นจริง มีวิธีคิดได ๒ วิธี คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดคาความเสียหายเปนตัวเงิน หรือคิดในเชิง

คุณภาพ โดยคดิคาความเสยีหายเปนความสําเร็จ (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) ชอง ๔) 

 

 



๗ 
 
ตัวอยาง : การกําหนดระดับผลกระทบที่จะเกดิความเสี่ยง เชิงปริมาณ โดยคดิคาเสยีหายเปนตัวเงิน 
 

ผลกระทบ ความสูญเสยี* ระดับ 

สูงมาก > ๑๐ ลาน ๕ 

สูง > ๒.๕ แสนบาท  – ๑๐ ลาน ๔ 

ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท ๓ 

นอย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๒ 

นอยมาก ไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ 

 *  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสยีไดตามความเหมาะสมและสภาพความเปนจริงของหนวยงาน 

 

ตัวอยาง : การกําหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ โดยคิดคาความเสียหายเปนระดับ

ความสําเร็จ 
 

ผลกระทบ ความสูญเสยี* ระดับ 

รุนแรงที่สุด ดําเนนิงานสําเร็จตามแผนไดนอยกวา ๖๐% ๕ 

คอนขางรุนแรง ดําเนนิงานตามแผนได  ๖๐  - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ดําเนนิงานตามแผนได  ๗๑ - ๘๐% ๓ 

นอย ดําเนนิงานตามแผนได  ๘๑ - ๙๐% ๒ 

นอยมาก ดําเนนิงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา ๙๐% ๑ 

*  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสยีไดตามความเหมาะสมและสภาพความเปนจริงของหนวยงาน 

 

      ๔.๓ คะแนนความเสี่ยง หมายถึง การใหคาคะแนนของความเสี่ยง (ตัวเลข) โดยนําระดับ

ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวาในแตละเหตุการณความ

เสี่ยงมคีาคะแนนมากนอยเพียงใด (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) ชอง ๕) เพื่อใหหนวยงานสามารถทราบ

ความรุนแรงของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง และนําคะแนนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ วาควร

พจิารณาดําเนินการตามวธิกีารลดความเสี่ยงท่ีมคีาคะแนนสูงสุดกอน โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้  

 

สูตร   : 

 

 

 

 
 

 

โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = คาคะแนนความเสี่ยง 

 

เชน  :   โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง ๕ x ผลกระทบของความเสี่ยง ๔ = คาคะแนนความเสี่ยง ๒๐   

 



๘ 
 

      ๔.๔ ระดับความเสี่ยง เมื่อไดคาคะแนนความเสี่ยงแลวใหนําคาคะแนนมาเทียบในตาราง 

เพื่อใหทราบระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา) ในแตละเหตุการณ (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) 

ชอง ๖) 

 

  

 

 

  (E)  สูงมาก  

  (H)      สูง  

 (M)    ปานกลาง  

 (L)     ต่ํา  

            เขตเฝาระวัง 
 

                   ๑         ๒          ๓           ๔         ๕ 

                                            โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง 

 

                                         แสดงตัวอยางระดับความเสี่ยง 

  

ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง โดยแบงพื้นที่

ออกเปน ๔ สวน ดังนี้ 

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

โอกาสเกดิขึ้นนอยหรือนอยมาก หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรนอย/หรือนอยมาก สามารถยอมรับ

ความเสี่ยงน้ันได โดยไมตองเพิ่มการจัดการ กําหนดเปนสฟีา 

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

ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรปานกลาง อยูในระดับท่ีอาจ

ยอมรับความเสี่ยงได เพิ่มหรือไมตองเพิ่มการจัดการก็ได เปนเขตเฝาระวัง แตตองมอบหมายใหมีการ

ตดิตามควบคุมอยางใกลชิด ไมใหความเสี่ยงสูงขึ้น กําหนดเปนเขยีว 

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

โอกาสเกดิขึ้นสูง หากเกดิขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรสูง ไมสามารถท่ีจะยอมรับความเสี่ยงน้ันได ตองมี

แผนการจัดการ กําหนดเปนเหลอืง 
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X (คูณ)  
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ไมยอมรับ 

 ตองมแีผนจัดการ

อาจยอมรับ 

เพิ่มหรือไมเพิ่มการ

จัดการ (เฝาระวัง)  

 

ไมยอมรับ 

 ตองมแีผน

ยอมรับได 

ไมเพิ่มการ

 



๙ 
 

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

ความเสี่ยงนัน้มโีอกาสเกดิขึ้นสูงมาก หากเกดิขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรในระดับสูงมาก ไมสามารถท่ีจะ

ยอมรับความเสี่ยงน้ันได ตองมแีผนการจัดการทันที กําหนดเปนแดง 

 

๕.  กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงงานประจํา ใหหนวยงานเลือกวิธีการตอบสนองความ

เสี่ยง (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) ชอง ๗) ซึ่งม ี๔ วธิ ีดังนี้ 

  ๕.๑  การยอมรับความเสี่ยง ไดแก การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในระดับนั้นไวให

ดําเนนิการตามเดิม โดยไมหาวิธีการใด ๆ เพิ่มเติมจากที่มีและดําเนินการอยู ใชในกรณีความเสี่ยงอยูในระดับ

ต่ํา หรอืระดับที่ยอมรับไดแลว หรอืการคนหาวธิกีารจัดการเพิ่มเตมิจะเกดิตนทุนสูง ไมคุมคา  

                    ๕.๒  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไดแก การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น 

เนื่องจากวเิคราะหแลวหากดําเนนิการแลวไมคุมคา ตนทุนสูง  

               ๕.๓ ลดความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาวิธีการแกไขที่จะลดทั้งความนาจะเกิดและ

ผลกระทบของความเสี่ยง เชน การกําหนดกจิกรรมควบคุมเพิ่ม การมีและใชรายงานและระบบสารสนเทศเพื่อ

การตัดสินใจที่ดี การกําหนดระดับอนุมัติใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ การมีแผนปองกันภัยในเหตุ

ฉุกเฉนิ การปรับกระบวนการปฏบิัตงิานใหม การหามาตรการควบคุม เปนตน  

            ๕.๔ การแบงปนความเสี่ยง ไดแก การยกภาระในการเผชิญความเสี่ยงหรือกระจายความ

เสี่ยงใหผูอืน่รับผิดชอบรวมกัน เชน การทําประกันภัย การจางเหมาบรษิัทเขามาดําเนนิการแทน  
 

๖. กําหนดกิจกรรมท่ีจะทําเพื่อลดความเสี่ยงงานประจํา เมื่อหนวยงานทราบวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงเรยีบรอยแลวใหหนวยงาน กําหนดกิจกรรมท่ีจะทําเพื่อลดความเสี่ยงจากงานประจํา โดยการ

กําหนดกจิกรรมท่ีหนวยงานจะสามารถทําการควบคุมไดดวยตนเอง ดังน้ี 

      ๖.๑ รายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทํา เพื่อลดความเสี่ยงจากงานประจํา เชน นโยบาย วิธีการ 

มาตรการ การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานกําหนดขึ้น อาจจะเปนกิจกรรมคิดริเริ่ม

ใหมๆ นอกเหนือจากกิจกรรมประจํา หรือกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากงานประจํา (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) 

ชอง ๘) ท้ังน้ีในการเลือกกิจกรรมที่ใชในการจัดการความเสี่ยงนั้น หนวยงานควรมีแนวทางในการเลือก

กจิกรรมที่จะดําเนนิการ ดังนี้  

 -  ศกึษาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลอืกวากจิกรรมควบคุมที่แตละฝายเสนอ

มาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทําไดจริง เสียคาใชจายนอย โดยตองเปนกิจกรรมที่อยูใน

วสิัยที่ทําไดโดยไมกอใหเกดิความเสี่ยงใหม ๆ หรอืคุมคากับประโยชนที่องคกรจะไดรับ 

                   -  วเิคราะหถงึผลได ผลเสยีของแตละทางเลอืก 

     ผลได   คือผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการนั้นมาใชลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันท ี

หรอืในระยะยาว 



๑๐ 
 

    ผลเสีย  ไดแก ตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได

ในอนาคต 
 

          ๖.๑.๑ สารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําในขอ 

๑๐.๑ เรียบรอยแลว ใหหนวยงานกําหนดวา รายละเอียดดังกลาวจะทําสามารถสื่อสารขอมูลไปยังผูที่

เกี่ยวของใหรับทราบดวยวธิกีารใด เชน แจงเวยีนไปยังผูรับผิดชอบ ประกาศใหทราบ นําเขาที่ประชุมเพื่อทราบ 

แตหากบางกิจกรรมไมตองมีการสื่อสาร ควรกําหนดใหมีการจัดเก็บไวเปนฐานขอมูลของหนวยงาน (ระบุใน

แบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) ชอง ๑๐) 

          ๖.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล เมื่อกําหนดกิจกรรมที่จะทําใหขอ ๑๐.๑แลว

ใหระบุวธิใีนการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานงานในแตละกิจกรรม เชน ติดตามโดยผูรับผิดชอบ ติดตามโดย

หัวหนางาน ตดิตามโดยผูอํานวยการ (ระบุในแบบฟอรม มจ. ๐๐๒(๒) ชอง ๑๐) 

          ๖.๑.๓ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ใหกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกิจกรรมที่จะ

ทําในขอ ๑๐.๑ ทั้งนี้ การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตองเปนของปงบประมาณน้ัน (ภายในเดือน 

กันยายน ๒๕๕๖)   

          ๖.๑.๔ กําหนดผูรับผิดชอบ ในแตละกิจกรรมที่จะทําเพื่อลดความเสี่ยง หนวยงาน

ตองกําหนดผูรับผิดชอบที่จะนํากจิกรรมดังกลาวไปดําเนนิการ 

๗.  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมท่ีเกี่ยวของ เมื่อจัดทําการควบคุมภายในของหนวยงานเรียบรอย

แลว ใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยงของหนวยงาน และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อรวมกันวเิคราะหและพจิารณา พรอมทัง้เห็นชอบ  

๘.  สงการควบคุมภายในไปยังผูรับผิดชอบของหนวยงาน เมื่อการควบคุมภายในผานที่

ประชุมเห็นชอบแลว ใหจัดสงไปยังผูรับผิดชอบที่กําหนดไว เพื่อใหดําเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได

กําหนดไว 

               ๙.  การติดตามและประเมินผล รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน หนวยงานตองจัดใหมีการติดตาม

และประเมนิผลการดําเนนิงานการควบคุมภายในจากผูรับผิดชอบ ปละ ๓ ครั้ง ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ดังนี้ 

  - ตดิตามประเมินผลรอบ ๖, ๙ เดือน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานระหวางปวากิจกรรมที่

กําหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไดหรือไม มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอะไรบาง 

ซึ่งจะสงผลการปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมาย โดยหนวยงานสามารถปรับวิธีการในการจัดการความเสี่ยง

ระหวางปไดทันเวลา  

 - ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการดําเนินงานสิ้นปงบประมาณ วาการ

ควบคุมภายในที่กําหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไดหรือไม บรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดที่



๑๑ 
 
กําหนดไวหรือไม หากมีความเสี่ยงหลงเหลืออยูในบางประเด็นใหนําไปวิเคราะหเพื่อจัดทําการควบคุมภายใน

ในรอบปถัดไป  
 

 ๑๐.  รายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมท่ีเกี่ยวของ เมื่อจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายในจากผูรับผิดชอบเรียบรอยแลว หนวยงานตองมีการรายงานผล

การดําเนนิงานตอผูที่เกี่ยวของ ปละ ๓ ครัง้ (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดอืน) ดังนี้ 

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของหนวยงาน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน  

๑๑.  ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม (ถามี) เมื่อหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตอผูที่

เกี่ยวของ ปละ ๓ ครัง้ (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ใหหนวยงานดําเนนิการ ดังนี้ 

  -  รอบ ๖ และ ๙ เดือน ปรับแผนการดําเนินงานระหวางป โดยการการแกไขวิธีการในการ

จัดการความเสี่ยงเพิ่มเตมิ หรอื หาวธิกีารใหมมาทดแทนวธิกีารเดมิ  

  -  รอบ ๑๒ เดือน นําความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวไปวิเคราะห เพื่อจัดทําการควบคุมภายในป

ถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๗  

หนวยงาน.................................. 

 

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

 

๒. วัตถุประสงคของงาน/กจิกรรม 

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

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

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

 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

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

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

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

 

๔. ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

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

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

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

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

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

 

๕. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

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

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

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

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

๕. ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
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การควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หนวยงาน.............................................. 
 

งาน/กิจกรรม ……………………………….……(ยกจากมาจากขอท่ี ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

(๑) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตามและ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเสี่ยง 

(๕) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(๖) 

(ยกจากมาจากขอท่ี 

๔ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

 

 

 

 

 

 

 

           

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

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

                                                                                                                                                                                                     ตําแหนง................................................ 

                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดอืน..............พ.ศ. ...............     

มจ. ๐๐๒(๒) 



14 
 

“ตัวอยาง” 

 (กรณีจัดทําการควบคุมภายในท้ังกระบวนงาน) 

 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๗  

หนวยงาน งานพัฒนาบุคลากร  

 

๑. งาน/กิจกรรม ฝกอบรม 

 

๒. วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม 

เพื่อจัดอบรมใหบุคลากรของมหาวทิยาลัยมคีวามรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมายอยางมปีระสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

บุคลากรผูเขารับการอบรมมคีวามรูความเขาใจและสามารถนําไปปฏบัิติงานได รอยละ 80 

 

๔. ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 

๑.  สํารวจความตองการฝกอบรม 

๒.  จัดทําหลักสูตรฝกอบรม 

๓.  ขออนุมัติหลักสูตรและคาใชจาย 

๔.  ดําเนินการฝกอบรม (จัดทําหนังสอืเชิญกลุมเปาหมาย ติดตอวทิยากร จัดฝกอบรม) 

๕.  ประเมนิและสรุปผลการฝกอบรม พรอมจัดทํารายงานการประเมนิผล 

๖.  เสนอรายงานตอผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ 

 

๕. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

๑.  มนีโยบายการฝกอบรมจากผูบริหารชัดเจน 

๒.  มแีผนปฏบัิติดานการฝกอบรมสอดคลองกับแผนปฏบัิติราชการขององคกร 

๓.  มกีารปฏบัิติตามระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 

๔.  มจีริยธรรม โดยถอืปฏบัิติตามท่ีองคกรกําหนด 

๕.  มคีําส่ังมอบหมายใหกลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผดิชอบงานฝกอบรม 

๖.  มกีารมอบหมายหนาท่ีและความรับผดิชอบเปนลายลักษณอักษรแกบุคลากรท่ีรับผดิชอบ 

๗.  มกีารพัฒนาความรูใหแกบุคลากร แตไมสมํ่าเสมอ 

๘.  มบุีคลากรจํานวนจํากัด 
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การควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หนวยงาน งานพัฒนาบุคลากร  
 

งาน/กิจกรรม ฝกอบรม (ยกจากมาจากขอที่ ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ขั้นตอนการ

ปฏบิัติงาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากขอที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตาม

และ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเส่ียง 

(๕) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(๖) 

๑. สํารวจความ

ตองการฝกอบรม 

- ไดรับแบบตอบรับการ

สํารวจที่สงไปใหหนวยงาน

ตาง ๆ ไมครบถวน 

๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

ควบคุม - กําหนดใหมกีารตดิตามแบบตอบ

รับการสํารวจภายใน ๒ สัปดาห 

ภายหลังจากเวยีนแจงหนวยงาน 

โดยใหมหีนังสอืตดิตามเปนลาย

ลักษณอักษร เฉพาะหนวยงานที่ยัง

ไมไดแจงกลับมา 

- จัดเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของ

หนวยงาน 

- เผยแพรเปนบันทกึ 

- ขึ้น Website ของ

หนวยงาน 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม 

งานพัฒนาฯ ต.ค. 

๒. จัดทําหลกัสูตร

ฝกอบรม 

- จัดทําหลักสูตรไมตรง

กับความตองการ 

- หลักสูตรไมเหมาะสมกบั

ระดับของกลุมเปาหมาย 

๑ ๒ ๒ ต่ํา ควบคุม - ประสานงานกับเจาของหลักสูตร

เพื่อหารือการกําหนดหลกัสูตรตาม

ความตองการของผูเขารับการ

อบรมและเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย 

- จัดเก็บไวใน

ฐานขอมูลของ

หนวยงาน 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม 

งานพัฒนาฯ ต.ค. 

๓. ขออนุมัตหิลักสตูร

และคาใชจาย 

- หลักสูตรอาจไมไดรับ

การอนุมัตเินื่องจาก

งบประมาณมจีํากดั 

๑ ๑ ๑ ต่ํา ควบคุม - ประสานงานกับหนวยจัดสรร

งบประมาณและขอรับนโยบายจาก

ผูบริหาร เพื่อกําหนดหลักสูตรให

เหมาะสมกับงบประมาณที่มอียู 

- จัดเก็บขอมูลไวที่

หนวยงาน 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม 

งานบริหารฯ พ.ย. 

๔. ดําเนนิการ

ฝกอบรม 

           

     ๔.๑ ทําหนังสอื

เชญิกลุมเปาหมาย 

- ไดกลุมเปาหมายไมตรง

กับที่กําหนดไวในหลกัสูตร 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - ระบุกลุมเปาหมายใหชดัเจนใน

หนังสอืเชญิ 

- จัดเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของ

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม และ

งานบริหารฯ พ.ย. 

มจ. ๐๐๒(๒) 
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ขั้นตอนการ

ปฏบิัติงาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากขอที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตาม

และ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเส่ียง 

(๕) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(๖) 

หนวยงาน 

- เผยแพรเปนบันทกึ 

- ขึ้น Website ของ

หนวยงาน 

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

     ๔.๒ ตดิตอ

วทิยากร  

- ไดวทิยากรไมตรงตามที่

กําหนดไวในหลกัสูตร 

- วทิยากรใหความรูไม

ตรงตามหลกัสูตร 

๒ ๔ ๘  สูง ควบคุม - ตดิตอ/ประสานงานกับวทิยากร

ไวลวงหนา 

- กําหนดรายละเอยีดเนื้อหาในแต

ละหัวขอวชิาใหชัดเจนในหนงัสอื

เชญิ 

- ประสานงาน/ตดิตอกับวทิยากร

ในหัวขอที่จะบรรยายใหชัดเจน 

- จัดเก็บไวใน

ฐานขอมูลของ

หนวยงาน 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม  

และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

งานพัฒนาฯ พ.ย. 

     ๔.๓ จัดฝกอบรม - อุปกรณในการฝกอบรม

ไมพรอม 

๑ ๑ ๑ ต่ํา ควบคุม - ตรวจสอบความพรอมของ

อุปกรณโดยสอบถาม/ประสานงาน

กับวทิยากร เพื่อที่จะไดอุปกรณ

ตรงตามความตองการของวทิยากร 

- ประสานงานกับเจาหนาที่โสตฯ 

และฝายเทคนคิกอนการอบรมทุก

คร้ัง 

- จัดเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของ

หนวยงาน 

- เผยแพรเปนบันทกึ 

- ขึ้น Website ของ

หนวยงาน 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม        

และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

งานโสตฯ ธ.ค. 

 - เจาหนาทีม่คีวาม

ชํานาญงานการจัด

ฝกอบรมไมเพยีงพอ 

 

๑ ๑ ๑ ต่ํา ควบคุม - จัดประชุมชี้แจงขัน้ตอนการ

ทํางานใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ทราบกอนการฝกอบรม 

แจงเวยีนใหทราบ - ตดิตามโดย

หัวหนากลุม        

และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค. 

 - ผูเขาอบรมไมใหความ

รวมมอืในการอบรม เชน 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - กําหนดมาตรการควบคุมการ

อบรม เชน ลงลายมือชื่อ เชา-บาย 

จัดทําเปนประกาศ 

แจงเวยีนใหทราบ 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม        

งานพัฒนาฯ ธ.ค. 
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ขั้นตอนการ

ปฏบิัติงาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากขอที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตาม

และ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเส่ียง 

(๕) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(๖) 

เขารับการอบรมไมครบทุก

วัน 

มกีารทดสอบกอนและหลังการ

อบรมแจงผลการฝกอบรมใหตน

สังกัดทราบ จายเบี้ยเลี้ยงในวัน

สุดทาย เปนตน 

และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

๕. ประเมนิและ

สรุปผล การฝกอบรม 

พรอมจัดทํารายงาน

การประเมนิผล 

- จัดทําแบบประเมนิผล 

ไมเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายที่มหีลาย

ระดับ 

๒ ๔ ๘  สูง ควบคุม - จัดทําแบบประเมนิผลให

สอดคลองกับกลุมเปาหมายในแต

ละระดับ เชน ผูบริหาร ผูปฏบิัตกิาร 

บุคคลภายนอก เปนตน 

- จัดเก็บไวใน

ฐานขอมูลของ

หนวยงาน 

- ตดิตามโดย

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค. 

 - แบบประเมนิผลไดรับไม

ครบถวน 

๑ ๑ ๑ ต่ํา ควบคุม - ชี้แจงใหผูเขารับการอบรมทราบ

ถงึความสําคัญของแบบประเมนิ

และกําชบัใหผูเขาอบรมสงแบบ

ประเมนิใหครบถวน 

แจงใหทราบ 

 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม        

และเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

งานพัฒนาฯ ธ.ค. 

๖. เสนอรายงานตอ

ผูบริหารและผูที่

เกี่ยวของ 

- ผูบริหารไมให

ความสําคัญกับรายงาน 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

ควบคุม - รายงานผลการฝกอบรมในที่

ประชุมผูบริหารประจําเดอืน 

- จัดเก็บไวใน

ฐานขอมูลของ

หนวยงาน 

- ตดิตาม

ประเมนิผล         

โดยหัวหนา

หนวยงานและผู

ตรวจสอบภายใน 

งานพัฒนาฯ ธ.ค. 

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

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

                                                                                                                                                                                                     ตําแหนง................................................ 

                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดอืน..............พ.ศ. ...............     
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 (กรณีจัดทําการควบคุมภายในเฉพาะข้ันตอนการปฏบิัตงิานท่ีมีความเสี่ยง) 

 

การควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๗  

หนวยงาน คณะ..........  

 

๑. งาน/กิจกรรม การเรียนการสอน หรือ งานวจิัย หรือ งานบริการวชิาการ หรือ งานทํานุบํารุงฯ หรือ งาน

บริหารจัดการ 

 

๒. วัตถุประสงคของงาน/กิจกรรม 

เพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา 

 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI) 

นักศึกษาพงึพอใจตอการเรียนการสอน รอยละ 80 

 

๔. ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 

๑.  การจัดตารางสอน 

๒.  การจัดอาจารยสอน 

๓.  การจัดหองเรียน 

 

๕. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

๑.  บุคลากร (คณาจารย) มจีํานวนจํากัด 

๒.  มโีครงสรางอํานาจหนาท่ีในการตัดสนิใจ 

๓.  มกีารปฏบัิติตามระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ 
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การควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หนวยงาน คณะ......  
 

งาน/กิจกรรม การเรยีนการสอน (ยกจากมาจากขอที่ ๑ ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ขั้นตอนการ

ปฏบิัติงาน 

(๑) 

(ยกจากมาจากขอที่ ๔ 

ใน  มจ. ๐๐๒(๑)) 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การวิเคราะหความเสี่ยง 

วิธกีาร 

(๗) 

กิจกรรมท่ีจะทํา 

(๘) 

สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

(๙) 

วิธกีารติดตามและ 

การประเมินผล 

(๑๐) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑๑) 

กําหนด

เสร็จ 

(๑๒) 

โอกาส 

(๓) 

ผลกระทบ 

(๔) 

คะแนน

ความเส่ียง 

(๕) 

ระดับ

ความ

เส่ียง 

(๖) 

๑.  การจัดตารางสอน 

 

การจัดตารางสอนซ้ําซอน ๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

ควบคุม - ตรวจเช็คความถูกตองทุกคร้ัง - จัดเก็บไวเปน

ฐานขอมูลของ

หนวยงาน 

- แจงเวยีนผูที่

เกี่ยวของ 

- ขึ้น Website ของ

หนวยงาน 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม 

งานพัฒนาฯ ต.ค. 

๒.  การจัดอาจารย

สอน 

 

จํานวนอาจารยมไีม

เพยีงพอตอการเรียนการ

สอน 

๑ ๒ ๒ ต่ํา ควบคุม - จางอาจารยภายนอกเขามารวม

สอน 

- จัดเก็บไวใน

ฐานขอมูลของ

หนวยงาน 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม 

งานพัฒนาฯ ต.ค. 

๓.  การจัดหองเรียน 

 

หองเรียนมไีมเพยีงพอ ๒ ๔ ๘ สูง ควบคุม - ขอความอนุเคราะหในการใช

หองเรียนไปยังคณะ/หนวยงานที่มี

หองเรียนวาง 

- ทําบันทกึแจงผูที่

เกี่ยวของ 

- ตดิตามโดย

หัวหนากลุม 

งานบริหารฯ พ.ย. 

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

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

                                                                                                                                                                                                     ตําแหนง................................................ 

                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดอืน..............พ.ศ. ..............

มจ. ๐๐๒(๒) 



๑ 
 

คูมอืการจัดทํา 

แผนบรหิารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวทิยาลัยแมโจ เปดการเรยีนการสอนมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา โดยมีภารกิจ

หลัก ๕ ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และดานบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนทางดานการเกษตร ทั้งในรูปของ

การผลติบัณฑติที่มคีวามรู ความสามารถออกไปรับใชประเทศชาติและสังคม เปนแหลงรวบรวมความรู

ทางการเกษตรที่ครบวงจร รวมทั้งเปนสถาบันการศึกษาที่เปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให

มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทัง้มกีารกํากับดูแลที่ด ีสรางความคุมคาและเพิ่มคุณคาใหแกมหาวิทยาลัย จึงไดมีนโยบายนําระบบ

บรหิารความเสี่ยงมาใชในการบรหิารจัดการมหาวทิยาลัย 

การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลการ

บรหิารจัดการที่ด ีโดยจะชวยผลักดันใหการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่วางไว ลดการ

สูญเสียและโอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย ภายใตสภาวการณการดําเนินงานที่ไม

แนนอน และสงผลกระทบตอเปาหมาย จึงมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบโดยคํานึงถึง

ความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม ประกอบกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มตีัวบงช้ีและเกณฑการประเมนิที่เกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงกํากับอยูดวย 

มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงไดกําหนดให

หนวยงานทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานยอย ไดแก คณะ/สํานัก/หนวยงานวิสาหกิจ มีการ

บริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ใหเปนไปในทศิทางเดยีวกันทัง้มหาวทิยาลัย  

 

การจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสความไมแนนอนของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผล

ทางดานลบตอการบรรลุวัตถุประสงค 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการระบุเหตุการณ ประเมินความ

เสี่ยง และวธิกีารจัดการตอบสนองตอเหตุการณความไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหความเสี่ยงอยูใน

ระดับที่ยอมรับได หรือเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

จะมปีระสทิธผิลที่สุดหากออกแบบใหแทรกหรอืฝงอยูในกจิกรรมการปฏบิัตงิานปกติ 

 



๒ 
 
วัตถุประสงคในการบรหิารความเสี่ยง 

๑. เพื่อใหผลการดําเนนิงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่หนวยงาน/มหาวทิยาลัยวางไว 

๒. เพื่อใหผูบริหาร/บุคลากรเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นกับ

หนวยงาน/มหาวิทยาลัย และรวมกันหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงใหหมดไปหรืออยูใน

ระดับทีย่อมรับได 

๓. สรางกรอบแนวทางในการดําเนินงานใหแกบุคลากรในหนวยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อให

สามารถบริหารจัดการความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับหนวยงาน/มหาวิทยาลัยไดอยางเปนระบบและมี

ประสทิธภิาพ 

๔. เพื่อใหมีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและเฝาระวังความเสี่ยงใหม ๆ 

ที่อาจเกดิขึ้นไดตลอดเวลา 

๕. เพิ่มมูลคาใหผูมสีวนไดสวนเสยีของหนวยงาน 

 

ประโยชนของการบรหิารความเสี่ยง 

 ๑. เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงาน/มหาวทิยาลัย 

 ๒. เปนการถายทอดตัวบงช้ี/มอบหมายงานแกผูมีหนาที่ รับผิดชอบ รวมทั้งกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จไวอยางชัดเจน 

 ๓. เปนเครื่องมือในการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และกําหนดวิธีการการปองกัน/ลด/ขจัดความ

เสี่ยงใหกับหนวยงาน/มหาวทิยาลัยไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 ๔. เปนเครื่องมือสําหรับการวางแผน การติดตามงาน และประเมินผลการดําเนินงานของ

หนวยงาน/มหาวทิยาลัย 

 

ความแตกตางระหวางการบรหิารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 

การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

- เปนงานที่ไมใชงานประจําเปนกจิวัตร - ลักษณะงานเปนงานประจําทําเปนกจิวัตร 

- เปนงานที่มลีักษณะการจัดการ - ลักษณะงานเปนงานปฏบิัตกิาร 

- เนนการวเิคราะหความเสี่ยง - เนนกระบวนการปฏบิัตงิาน 

- แสดงดวยการนําเสนอ - บันทกึเปนเอกสาร 

- จําเปนในสภาวการณเปลี่ยนแปลง - ปฏบิัตเิปนประจําตามปกติ 

- เปนงานบรหิารตามโครงการ - เปนงานปฏบิัตติามวธิกีารทํางาน ตามรอบบัญชี 

- มุงหวังใหองคกรบรรลุเปาหมาย - เปนสิ่งที่พงึอยูในขอบเขตจํากัด 

- มุงที่ผลการดําเนนิงาน - มุงที่การปฏบิัตติามระเบียบขอบังคับ 



๓ 
 

การบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

- คํานงึถงึสิ่งที่อาจเกดิขึ้นได - คํานงึถงึสิ่งที่จะเกดิ ผิดพลาดได 

- เนนการทําใหธุรกจิดําเนินตอไป - เนนการมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุม 

 

นโยบายการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง โดยวิเคราะหความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่

จะสงผลกระทบตอการบรรลุยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดที่อยูในแผนยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นเอง โดยนํา

ความเสี่ยงที่มีคาคะแนนสูงมาก (๒๐-๒๕) และไดวิเคราะหแลวมีความสําคัญมาก มาพิจารณาจัดทํา

แผนบรหิารความเสี่ยง (หากนําความเสี่ยงที่มคีาคะแนนทุกระดับมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 

อาจจะดําเนนิการไมแลวเสร็จในปงบประมาณและ/หรือประสิทธิภาพในการดําเนินงานอาจลดลง) ทั้งนี้ 

หากหนวยงานวิเคราะหแลวมีจําเปนตองทําแผนบริหารความเสี่ยงในความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงที่มีคา

คะแนนตํ่ากวาคาคะแนน ๒๐ ก็สามารถกระทําได 

 

เอกสารประกอบการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 

ในการวเิคราะหความเสี่ยง หนวยงานตองมีเอกสารเพื่อประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงที่

จะทําใหการดําเนนิงานของหนวยงานไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ดังนี้ 

๑. แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอการบรรลุ

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัดที่อยูในแผนยุทธศาสตร (วิเคราะหในแบบฟอรมการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง) 

๒. จุดออน/อุปสรรค (ถามี) จากการ SWOT ของหนวยงาน เพื่อวิเคราะห ปญหา จุดออน 

และอุปสรรค ในการดําเนินงานของหนวยงานของปที่ผาน และคาดวาจะเปนความเสี่ยงที่ทําใหการ

ดําเนนิงานไมบรรลุเปาหมายในปนี้  

๓. รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยูของปที่ผานมา 

(ถามี)) เนื่องจากความเสี่ยงที่ยังไมสามารถควบคุม/ลด/ขจัด ในปที่ผานมาได ใหนํามาวิเคราะหและ

จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงใหมในปนี้  

๔. ขอเสนอแนะจากที่ประชุมที่เกี่ยวของ (ถามี) ไดแก ที่ประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย/ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

เพื่อนําขอเสนอแนะมาพจิารณาในการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงในปนี้   

๕. ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของปที่ผานมา เพื่อนําผลการดําเนินงานที่ไม

บรรลุ และ/หรอืนําขอเสนอแนะมาพจิารณาในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปนี้   

๗. ตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศกึษาของ สกอ./สมศ. 



๔ 
 

ทั้งนี้  ใหพิจารณาวาความเสี่ยงที่มาจาก ขอ ๒-๗ เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดใดในแผน

ยุทธศาสตร หากไมเกี่ยวของสามารถกําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มได พรอมทั้งหาวิธีการ/กิจกรรมมาควบคุม/ลด/

ขจัด ใหหมดไป 



๕ 
 

 

สูงมาก 
 

ไมยอมรับ 
 

ตองมแีผนจัดการ

ทันที 

๒.  นํายุทธศาสตร ตัวชี้วัด และเปาหมายของหนวยงาน (ตัวชี้วัดกาํหนดเอง) 

 

๓. ระบุเหตุการณความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

๔. ประเมนิความ

เสี่ยง 

 

๔.๑ โอกาสที่จะเกดิ (๑-๕) 

๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกดิ (๑-

 

๔.๓ คะแนน

ความเสี่ยง 

 

สูง 
 

ไมยอมรับ 
 

ตองมแีผนจัดการ 

๗. กําหนดวธิกีารจัดการความ

เสี่ยง 

 ๗.๔ แบงปนความเสี่ยง 

๗.๑ ยอมรับความเสี่ยง 

๗.๒ หลกีเลี่ยงความเสี่ยง 

๗.๓ ลดความเสี่ยง 

๘. กําหนดกจิกรรมที่จะทําลดความเสี่ยง 

 

๘.๑ กําหนดชื่อโครงการ/กจิกรรม 

๘.๒ กําหนดผลผลติทีค่าดวาจะไดรับ 

๘.๓ กําหนดผลประโยชน/ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ 

๘.๔ ผูรับผิดชอบ 

๘.๕ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 

๙. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วของ 

 

๑๐. สงแผนไปยังผูรับผิดชอบของหนวยงาน 

 

๑๑. ตดิตามประเมนิผลรอบ ๖, ๙, ๑๒  เดอืน 

 

๑๒. รายงานผลการดําเนนิงานตอทีป่ระชุมที่เกี่ยวของ 

 

๑๓. ขอเสนอแนะจากที่ประชุม  

(ถาม)ี 

ไมบรรลุ บรรลุ 

วิเคราะห

ความเสี่ยง

รอบปถัดไป 

ปรับแผน

ระหวางป 

 ๖, ๙ เดอืน 
 

  ๑๒ เดอืน 

เลอืก 

ไมตองดําเนนิการ 

 

ปานกลาง 
 

อาจยอมรับ 
 

เพิ่มหรือไมตองเพิ่ม

การจัดการ (เฝาระวัง) 

๕. กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 

๕.๑ ยอมรับโอกาสที่จะเกดิ 

๕.๑ ยอมรับผลกระทบเมื่อเกดิ 

๕.๓ คะแนนความ

เสี่ยงที่ยอมรับได

 
๖. ระบุดานของความเสี่ยง  

(ตามเกณฑการประกันคุณภาพฯ) 

 

X (คูณ) = 

๘.๖ จัดลําดับความสําคัญ 

๘.๗ กําหนดตัวชี้วัดของแผนความเสีย่ง 

ต่ํา 
 

ยอมรับ 

 

ไมตอง 

เพิ่มการจัดการ 

 

(ตามนโยบาย 

ของมหาวทิยาลัย 

ใหนําระดับสูงมาก 

(๒๐-๒๕) มาบริหาร

ความเสี่ยง) 

 

๑.  แตงตัง้คณะกรรมการความเสี่ยงประจําหนวยงาน 

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  

๔.๔ ระดับความ

เสี่ยง (สูงมาก  

สูง ปานกลาง ต่ํา) 
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๑.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําหนวยงาน 

ประกอบดวยผูบรหิารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกจิหลักของหนวยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ

งานบรหิารความเสี่ยงประจําหนวยงาน (ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา) 

๒. นําประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และเปาหมายของหนวยงาน (ตัวชี้วัดกําหนดเอง) 

เปนหลัก (ระบุในตารางแบบฟอรม ชองที่ ๑-๓)  

๓. ระบุเหตุการณความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง เมื่อนําประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และ

เปาหมายเปนหลักในการวิเคราะหแลว ใหระบุเหตุการณความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากความไม

แนนอนที่คาดการณวาจะทําใหตัวชี้วัดไมบรรลุเปาหมาย ที่วางไว ทั้งนี้ อาจดูจากประวัติการเกิด

เหตุการณในอดีตที่ผานมา พรอมทั้งคาดเดาเหตุการณที่อาจจะมีผลกระทบในอนาคต นําความเสี่ยงที่

ยังหลงเหลืออยูจากปที่ผานมา SWOT หนวยงาน ขอเสนอแนะจากที่ประชุม/หนวยงานที่เกี่ยวของ และ

ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มาพิจารณาระบุเหตุการณความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง (ระบุในตาราง

แบบฟอรม ชองที่ ๔) จากเหตุแหงความเสี่ยง จากปจจัยภายนอก ดังนี้ 

ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยภายนอกหนวยงานที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ

วัตถุประสงค เปนปจจัยที่ผูบริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไมได แตอาจลดผลกระทบ เชน การติดตาม

ศึกษาเพื่อหาแนวโนมที่จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไวลวงหนา เพื่อเปลี่ยนวิกฤติเปนโอกาส หรือเพื่อลด

ผลเสยีหายที่จะเกดิขึ้น ตัวอยางความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เชน  

- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การเกิดน้ําทวม ไฟไหม แผนดินไหว 

โรคระบาด ที่ทําความเสยีหายตออาคาร ทรัพยสนิ แหลงวัตถุดบิ แรงงาน  

- ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ เชน ภาวะเงินเฟอ เงินฝด อัตราดอกเบี้ย อัตรา

แลกเปลี่ยนสกุลเงิน แหลงเงินทุน ภาวการณแขงขัน ทําใหคาเลาเรียนสูงขึ้น หนวยงานมีรายจายเพิ่มขึ้น 

มรีายไดนอยลง   

- ความเสี่ยงจากภาวะการเมือง เชน การประกาศใชกฎหมาย ระเบียบ การเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษี ทําใหหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง  

- ความเสี่ยงจากสังคม เชน การเปลี่ยนแปลงของประชากร การยายแหลงที่อยู โครงสราง

ครอบครัว มาตรฐานและรสนยิมของสังคม การกอการราย ทําใหมผีลกระทบตอจํานวนนักศกึษา 

- ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทํา

ใหหนวยงานตองปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบสารสนสนเทศในการบริหารใหทันตอเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง ทําใหตนทุนในการบรหิารจัดการสูงขึ้น  

ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยภายในของหนวยงานที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ

วัตถุประสงค และเปนปจจัยที่ผูบริหารสามารถจัดการควบคุมได (นําไปจัดทําการควบคุมภายใน)

ตัวอยางความเสี่ยงจากปจจัยภายใน เชน 
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- ความเสี่ยงดานการเงิน เชน การขาดสภาพคลอง สถานภาพเครดิตไมม่ันคง ไมสามารถ

จัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มได ไมสามารถตดิตามการชําระหนี้ของลูกหนี้  

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ เชน การไมคิดเปลี่ยนแปลง กรอบแนวคิดเดิม 

ไมใชประโยชนจากคนที่มอียู การเพกิเฉยตอการเปลี่ยนแปลง  

-  ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในกระบวนการบริหารหลักสูตร 

(หลักสูตรไมตรงกับความตองการของตลาดนักศึกษาจบมาหางานทําไดนอย) ความผิดพลาด

กระบวนการบริหารงานวิจัย (การใหทุนสนับสนุนงานวิจัยไมทั่วถึง) ความผิดพลาดของระบบงาน (ผล

การดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค) ความผิดพลาดของระบบประกันคุณภาพ (ผลการประกัน

คุณภาพการศกึษาอยูในระดับต่ํา)   

-  ความเสี่ยงจากกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ เชน การละเมิดสัญญา นิติกรรม

ไมชัดเจน/เปนธรรม การละเมดิทรัพยสนิทางปญญา (ลขิสทิธิ์ เครื่องหมายการคา สทิธบิัตร)  

-  ความเสี่ยงจากบุคลากรและดานธรรมาภิบาล เชน การทุจริตโดยตั้งใจ การกระทําโดย

ไมไดรับอนุญาต การกระทําผิดโดยตัง้ใจ และการสูญเสยีหรอืขาดแคลนบุคลากรที่จําเปน  

- ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี เชน ขอจํากัดการพัฒนาและติดตั้งระบบ ระบบลมเหลวไม

ทํางาน การถูกจูโจมความปลอดภัยของระบบ และความสามารถในการทํางานของระบบ  

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร เชน อาคารชํารุด อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 

คอมพวิเตอรมไีมเพยีงพอ หองปฏบิัตกิารมไีมเพยีงพอ 

- ความเสี่ยงดานสภาพแวดลอม เชน สถานที่ไมมีความปลอดภัย (ไมมีไฟฟาในจุดเสี่ยง ไม

มีการติดตั้งสัญญาณไฟในจุดที่มีทางแยก ถนนแคบ ไมมีการตัดแตงกิ่งไมเพื่อความปลอดภัย ไมมีการ

สรางทางหนไีฟตามอาคาร)          

๔.  ประเมินความเสี่ยง ใหประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณความเสี่ยง/ปจจัย

เสี่ยง วามีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงานมากนอยเพียงใด โดยจะประเมินจากสองมิต ิ

คอื  

๔.๑ โอกาสท่ีจะเกดิ หมายถงึ ความเปนไปไดที่เหตุการณนั้นจะเกิด ใหหนวยงานประเมิน

โอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงของหนวยงาน วามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด (ระบุใน

ตารางแบบฟอรม ชองที่ ๖) 
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ตัวอยาง : การกําหนดระดับโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง โดยพจิารณาจากความถี่ในการเกดิ 
 

โอกาสท่ีจะเกดิความ

เสี่ยง 

ความถ่ีโดยเฉลี่ย* ระดับ 

สูงมาก มโีอกาสเกดิเกอืบทุกครัง้ ๕ 

สูง มโีอกาสเกดิคอนขางสูงหรือบอย ๆ ๔ 

ปานกลาง มโีอกาสเกดิบางครัง้ ๓ 

นอย อาจมโีอกาสเกดิ แตนาน ๆ ครัง้ ๒ 

นอยมาก มโีอกาสเกดินอยมาก หรอืไมนาเกดิ ๑๒ 

*  หมายเหตุ  สามารถปรับความถี่โดยเฉลี่ยไดตามความเหมาะสมและสภาพความเปนจริงของหนวยงาน 

      

๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ หมายถึง ความเสียหายที่มีตอหนวยงานหากเกิด

เหตุการณนั้นจริง มีวิธีคิดได ๒ วิธี คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดคาความเสียหายเปนตัวเงิน หรือคิดใน

เชิงคุณภาพ โดยคดิคาความเสยีหายเปนความสําเร็จ (ระบุในตารางแบบฟอรม ชองที่ ๖)  
 

ตัวอยาง : การกําหนดระดับผลกระทบที่จะเกดิความเสี่ยง เชิงปริมาณ โดยคดิคาเสยีหายเปนตัวเงิน 
 

ผลกระทบ ความสูญเสยี* ระดับ 

สูงมาก > ๑๐ ลาน ๕ 

สูง > ๒.๕ แสนบาท  – ๑๐ ลาน ๔ 

ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท ๓ 

นอย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๒ 

นอยมาก ไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ 

 *  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสยีไดตามความเหมาะสมและสภาพความเปนจริงของหนวยงาน 

 

ตัวอยาง : การกําหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ โดยคิดคาความเสียหายเปน

ระดับความสําเร็จ 
 

ผลกระทบ ความสูญเสยี* ระดับ 

รุนแรงที่สุด ดําเนนิงานสําเร็จตามแผนไดนอยกวา ๖๐% ๕ 

คอนขางรุนแรง ดําเนนิงานตามแผนได  ๖๐  - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ดําเนนิงานตามแผนได  ๗๑ - ๘๐% ๓ 

นอย ดําเนนิงานตามแผนได  ๘๑ - ๙๐% ๒ 

นอยมาก ดําเนนิงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา ๙๐% ๑ 

*  หมายเหตุ  สามารถปรับความสูญเสยีไดตามความเหมาะสมและสภาพความเปนจริงของหนวยงาน 
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๔.๓ คะแนนความเสี่ยง หมายถึง การใหคาคะแนนของความเสี่ยง (ตัวเลข) โดยนําระดับ

ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวาในแตละเหตุการณ

ความเสี่ยงมคีาคะแนนมากนอยเพยีงใด (ระบุในตารางแบบฟอรม ชองที่ ๗) เพื่อใหหนวยงานสามารถ

ทราบความรุนแรงของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง และนําคะแนนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ 

วาควรพิจารณาดําเนินการตามวิธีการลดความเสี่ยงท่ีมีคาคะแนนสูงสุดกอน (ตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศกึษา) โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้  

 

สูตร   : 

 

 

 

 
 

   ๔.๔ ระดับความเสี่ยง เมื่อไดคาคะแนนความเสี่ยงแลวใหนําคาคะแนนมาเทียบใน

ตาราง เพื่อใหทราบระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา) ในแตละเหตุการณ (ระบุในตาราง

แบบฟอรม ชองที่ ๘)  

 

  

 

 

  (E)  สูงมาก  

  (H)      สูง  

 (M)    ปานกลาง  

 (L)     ต่ํา  

                เขตเฝาระวัง 
 

                   ๑         ๒          ๓           ๔         ๕ 

                                            โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง 

 

                                         แสดงตัวอยางระดับความเสี่ยง 

  

ระดับความเสี่ยง หมายถงึ โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง โดยแบง

พื้นที่ออกเปน ๔ สวน ดังนี้ 
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โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = คาคะแนนความเสี่ยง 

 

เชน  :   โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง ๕ x ผลกระทบของความเสี่ยง ๔ = คาคะแนนความเสี่ยง ๒๐   

 

ไมยอมรับ 

 ตองมแีผนจัดการ

อาจยอมรับ 

เพิ่มหรือไมเพิ่มการ

จัดการ (เฝาระวัง)  

ไมยอมรับ 

 ตองมแีผน

ยอมรับได 

ไมเพิ่มการ

 



๑๐ 
 

-  ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low = L) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ หมายถึง ความเสี่ยงที่

เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นนอยหรือนอยมาก หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรนอย/หรือนอยมาก 

สามารถยอมรับความเสี่ยงน้ันได โดยไมตองเพิ่มการจัดการ กําหนดเปนสฟีา 

-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate = M) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ - ๖ 

หมายถงึ ความเสี่ยงนัน้มโีอกาสเกดิปานกลาง หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรปานกลาง อยูใน

ระดับท่ีอาจยอมรับความเสี่ยงได เพิ่มหรือไมตองเพิ่มการจัดการก็ได เปนเขตเฝาระวัง แตตอง

มอบหมายใหมกีารตดิตามควบคุมอยางใกลชิด ไมใหความเสี่ยงสูงขึ้น กําหนดเปนเขยีว 

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

เสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรสูง ไมสามารถท่ีจะยอมรับความ

เสี่ยงน้ันได ตองมแีผนการจัดการ กําหนดเปนเหลอืง 

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

หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรในระดับสูงมาก 

ไมสามารถท่ีจะยอมรับความเสี่ยงน้ันได ตองมแีผนการจัดการทันที กําหนดเปนแดง 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนําความเสี่ยงระดับสูงมาก (คาคะแนน ๒๐-

๒๕) มาบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก หากนําความเสี่ยงที่มีคาคะแนนทุกระดับมาจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงทั้งหมด อาจทําใหการดําเนินงานไมแลวเสร็จในปงบประมาณ และหรือทําใหประสิทธิภาพ

การดําเนินงานลดลง ทั้งนี้ หากหนวยงานวิเคราะหแลวความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงที่มีคาคะแนนสูง ปาน

กลาง และตํ่า มีความสําคัญและจําเปนตองบริหารความเสี่ยง ก็สามารถนํามาจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงได  

๕. กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ใหหนวยงานกําหนดระดับความเสี่ยง/ปจจัย

เสี่ยงที่จะสามารถยอมรับไดหากไมสามารถกําจัดใหหมดไปได โดยการประเมินระดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงานวาจะสามารถรถยอมรับไดมาก

นอยเพยีงใด โดยจะประเมนิจากสองมติ ิคอื  

    ๕.๑ ประเมินคาคะแนนการยอมรับโอกาสท่ีจะเกิด หมายถึง การประเมินคาคะแนน

การยอมรับความเปนไปไดที่เหตุการณนัน้จะเกดิ (ใชเกณฑเหมอืนขอ ๔) 

๕.๒ ประเมินคาคะแนนการยอมรับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ หมายถึง การ

ประเมนิคาคะแนนการยอมรับความเสยีหายที่มตีอหนวยงานหากเกดิเหตุการณนัน้จรงิ (ใชเกณฑเหมือน

ขอ ๔) 

๕.๓ คาคะแนนความเสี่ยงท่ียอมรับได หมายถึง การใหคาคะแนนการยอมรับความ

เสี่ยง (ตัวเลข) โดยนําคาคะแนนการยอมรับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ คาคะแนนการยอมรับ

ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวาในแตละความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง มีคาคะแนนการยอมรับ

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงมากนอยเพยีงใด (ใชเกณฑเหมอืนขอ ๔) (ระบุในตารางแบบฟอรม ชองที่ ๙)  



๑๑ 
 

๖. ระบุดานของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง โดยวิเคราะหจากจากความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง ชอง 

(๔) วาอยูในดานใดตามเกณฑมาตรฐานของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีอยู ๗ ดาน โดยระบุ

เปนตัวเลข (ระบุในตารางแบบฟอรม ชองที่ ๑๐) ดังนี้ ๑)  ดานทรัพยากร ๒) ดานยุทธศาสตรหรือกล

ยุทธของหนวยงาน ๓) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ๔) ดานการปฏิบัติงาน ๕) ดาน

บุคลากรและดานธรรมาภิบาล ๖) จากเหตุการณภายนอก และ ๗) ดานอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

ทัง้นี้ ตองมอียางนอย ๓ ดาน (ตอปงบประมาณ) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพการศกึษา 

 

๗.  กําหนดวธิกีารจัดการความเสี่ยง ใหหนวยงานเลอืกวธิกีารตอบสนองความเสี่ยง (ใน

ตารางแบบฟอรม ชองที่ ๑๑) ซึ่งม ี๔ วธิ ีดังนี้ 

 ๗.๑  การยอมรับความเสี่ยง ไดแก การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงในระดับนั้นไวให

ดําเนนิการตามเดมิ โดยไมหาวธิกีารใด ๆ เพิ่มเติมจากที่มีและดําเนินการอยู ใชในกรณีความเสี่ยงอยูใน

ระดับต่ํา หรอืระดับที่ยอมรับไดแลว หรอืการคนหาวธิกีารจัดการเพิ่มเตมิจะเกดิตนทุนสูง ไมคุมคา  

                   ๗.๒  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไดแก การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

นัน้ เนื่องจากวเิคราะหแลวหากดําเนนิการแลวไมคุมคา ตนทุนสูง  

              ๗.๓ ลดความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาวิธีการแกไขที่จะลดทั้งความนาจะเกิดและ

ผลกระทบของความเสี่ยง เชน การกําหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่ม การมีและใชรายงานและระบบ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ดี การกําหนดระดับอนุมัติใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ การมี

แผนปองกันภัยในเหตุฉุกเฉนิ การปรับกระบวนการปฏบิัตงิานใหม การหามาตรการควบคุม เปนตน  

           ๗.๔ การแบงปนความเสี่ยง ไดแก การยกภาระในการเผชิญความเสี่ยงหรือกระจาย

ความเสี่ยงใหผูอืน่รับผิดชอบรวมกัน เชน การทําประกันภัย การจางเหมาบรษิัทเขามาดําเนนิการแทน  
 

๘. กําหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง เมื่อหนวยงานทราบวิธีการจัดการความเสี่ยง

เรยีบรอยแลวใหหนวยงาน โดยดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

๘.๑  กําหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายถึง นโยบาย วิธีการ มาตรการ การปฏิบัติ 

ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานกําหนดขึ้น อาจจะเปนกิจกรรมคิดริเริ่มใหมๆ กิจกรรมที่

เปนลักษณะงานประจํา กิจกรรมที่เพิ่มเติมจากงานประจําที่ชวยลดเหตุการณที่เปนความเสี่ยง หรือลด

ความเสยีหายเมื่อเกดิเหตุการณนัน้ (ระบุในตารางแบบฟอรม ชองที่ ๑๒) เพื่อสรางความม่ันใจวาหากมี

การปฏิบัติตามวิธีการจัดการที่กําหนดขึ้น อาจจะทําใหความเสี่ยง หมดไปหรืออยูในระดับที่ยอมรับได

อยางมีประสิทธิผลและในเวลาที่กําหนด ท้ังน้ีในการเลือกกิจกรรมที่ใชในการจัดการความเสี่ยงนั้น 

หนวยงานควรมแีนวทางในการเลอืกกจิกรรมที่จะดําเนนิการ ดังนี้  

 -  ศึกษาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกวากิจกรรมควบคุมที่แตละ

ฝายเสนอมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทําไดจริง เสียคาใชจายนอย โดยตองเปน

กจิกรรมที่อยูในวสิัยที่ทําไดโดยไมกอใหเกดิความเสี่ยงใหม ๆ หรอืคุมคากับประโยชนที่องคกรจะไดรับ 



๑๒ 
 
                   -  วเิคราะหถงึผลได ผลเสยีของแตละทางเลอืก 

     ผลได   คือผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาตรการนั้นมาใชลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น

ในทันท ีหรอืในระยะยาว 

    ผลเสีย  ไดแก ตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกดิขึ้นไดในอนาคต 

๘.๒  กําหนดผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Out put) หมายถึง ผลผลิตที่ไดรับจากการ

ดําเนนิงานตามกจิกรรมในขอ ๘.๑ ชอง (๑๒) (ระบุในตารางแบบฟอรม ชอง ๑๓) 

๘.๓   ประโยชนหรือผลกระทบท่ีคาดวาจะได รับ (Out come) หมายถึ ง 

ความสําเร็จ รวมถึงผลกระทบที่มีตอผูที่เกี่ยวของและสิ่งแวดลอมในการดําเนินงานตามกิจกรรมในขอ 

๘.๑ ชอง (๑๒) (ระบุในตารางแบบฟอรม ชอง ๑๔) 
 

หมายเหตุ : ทัง้นี้ ผลผลติที่คาดวาจะไดรับ และประโยชนหรือผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ ตองสามารถ

ผลักดันใหตัวช้ีวัดบรรลุตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรได 
 

๘.๔  กําหนดผูรับผิดชอบ ในแตละกิจกรรมที่ใชในการจัดการความเสี่ยง หนวยงาน

ตองกําหนดผูรับผิดชอบที่จะนํากจิกรรมดังกลาวไปดําเนนิการ 

๘.๕  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ใหกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการดําเนินงาน

ใหสอดคลองความเสี่ยงที่มีคาคะแนนสูง ซึ่งตองรีบดําเนินการกอน เชน ความเสี่ยงที่มีคาคะแนน ๒๕ 

ตองรบีดําเนนิการกอน ทัง้นี้การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตองเปนของปงบประมาณนั้น (ภายในเดือน 

กันยายน ๒๕๕๗)   

๘.๖ จัดลําดับความสําคัญ ดูจากคะแนนความเสี่ยง ชอง (๗) วาคะแนนปจจัยเสี่ยงขอ

ใดคะแนนมากที่สุด ควรรีบดําเนินการ ใหระบุ ลําดับ ๑ (ในตารางแบบฟอรม ชอง ๗) ตอจากคะแนน

ความเสี่ยง เพื่อใหหนวยงานทราบลําดับความสําคัญในการดําเนินการกอนและหลัง และเรงดําเนินการ

ตามกิจกรรมที่กําหนด สําหรับความเสี่ยงที่มีคาคะแนนสูงมากกอน (ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา) 

๘.๗  กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง เชน ความสําเร็จของ

การบรรลุเปาหมายตาม KPI อยางนอยรอยละ ๕๐ หรือ ปจจัยเสี่ยงลดลงอยางนอยรอยละ ๗๐ หรือ 

ดําเนินการตามแผนไมนอยกวารอยละ ๘๐ เพื่อวัดความสําเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้น

ปงบประมาณ 

๙.  เสนอที่ประชุมคณะกรรมท่ีเกี่ยวของ เมื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ

หนวยงานเรียบรอยแลว ใหนําแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการที่

เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน และคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน เพื่อรวมกันวเิคราะหและพจิารณา พรอมทัง้เห็นชอบ  



๑๓ 
 

๙.  สงแผนบรหิารความเสี่ยงไปยังผูรับผดิชอบของหนวยงาน เมื่อไดแผนบริหารความ

เสี่ยงที่ผานที่ประชุมเห็นชอบแลว ใหจัดสงแผนบริหารความเสี่ยงไปยังผูรับผิดชอบที่กําหนดไวในแผน

บรหิารความเสี่ยง เพื่อใหดําเนนิการตามวธิกีารและกจิกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนบรหิารความเสี่ยง 

               ๑๐.  การตดิตามและประเมินผล รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน หนวยงานตองจัดใหมีการ

ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงจากผูรับผิดชอบที่หนวยงานกําหนดให

เปนผูดําเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนบริหารความเสี่ยง ปละ ๓ ครั้ง ตาม

แบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยกําหนด ดังนี้ 

  - ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๙ เดือน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานระหวางปวา

วธิกีารที่กําหนดสามารถลดความเสี่ยงไดหรอืไม มปีญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอะไรบาง ซึ่งจะ

สงผลใหหนวยงานไมบรรลุเปาหมายของตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยหนวยงานสามารถ

ปรับวธิกีารในการจัดการความเสี่ยงระหวางปไดทันเวลา  

 - ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการดําเนินงานสิ้นปงบประมาณ 

วาแผนบรหิารความเสี่ยงที่กําหนดสามารถผลักดันเปาหมายของตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรให

บรรลุผลสําเร็จไดหรอืไม ตัวช้ีวัดของแผนบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไวหรือไม หาก

มคีวามเสี่ยงหลงเหลอือยูในบางประเด็นใหนําไปวเิคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
 

 ๑๑.  รายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมท่ีเกี่ยวของ เมื่อจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผูรับผิดชอบเรียบรอยแลว หนวยงานตองมี

การรายงานผลการดําเนนิงานตอผูที่เกี่ยวของ ปละ ๓ ครัง้ (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดอืน) ดังนี้ 

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของหนวยงาน  

 -  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน  

  ๑๒.  ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม (ถาม)ี เมื่อหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตอผูที่

เกี่ยวของ ปละ ๓ ครั้ง (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ดําเนนิงาน ใหหนวยงานดําเนนิการ ดังนี้ 

  -  รอบ ๖ และ ๙ เดือน ปรับแผนการดําเนินงานระหวางป โดยการการแกไขวิธีการใน

การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม หรอื หาวธิกีารใหมมาทดแทนวธิกีารเดมิ  

  -  รอบ ๑๒ เดือน นําความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวไปวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงปถัดไป  

 

(ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา) 



๑๔ 

 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

หนวยงาน............................................ 
 

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

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

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

                                                                                                                                                                                                     ตําแหนง................................................ 

                                                                                                                                                                                                     วันที่.........เดอืน..............พ.ศ. ...............   

 

ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด  

หนวย

นับ 

เปา 

หมาย

ป 56 

ความเสี่ยง/

ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได  

ความ

เสี่ยง

ดานท่ี 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง  

ผูรับผิดชอบ 

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ 

โอกา

สท่ีจะ

เกิด 

ผล 

กระ 

ทบ 

คะแนน 

risk /

ลําดับ

ความสํา

คัญ     

ระดับ 

risk  
วิธกีาร  

กิจกรรมท่ีจะทํา 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลติท่ีคาด

วาจะไดรับ              

(Out put)  

ประโยชนหรอื

ผลกระทบท่ี

คาดวาจะไดรับ               

(Out come)  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗)=(๖)x

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1……………………………………………………….  

- ตัวชี้วัด.....(ตามแผน

ยุทธศาสตร) ................. 

- ตัวชี้วัด....... (กําหนด

เอง)...... 

               

มจ. ๐๐๔ 



๑๕ 

 

 

“ตัวอยาง” 

แผนการบรหิารความเส่ียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

หนวยงาน คณะ.... 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน (KPI) 1) ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตาม KPI อยางนอยรอยละ 60      2)  ปจจัยเสี่ยงลดลงอยางนอยรอยละ 70      3) ดําเนนิการตามแผนไมนอยกวารอยละ 90 

 

ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด  

หนวย

นับ 

เปา 

หมาย

ป 56 

ความเสี่ยง/

ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  

ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได  

ความ

เสี่ยง

ดานท่ี 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง  

ผูรับผิดชอบ 

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ 

โอกา

สท่ีจะ

เกิด 

ผล 

กระ 

ทบ 

คะแนน 

risk /

ลําดับ

ความ 

สําคัญ     

ระดับ 

risk    
วิธกีาร  

กิจกรรมท่ีจะทํา 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลติท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ              

(Out put)  

ประโยชนหรอื

ผลกระทบท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ               

(Out come)  

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลติบัณฑิตท่ีเปนนักปฏบิัติ  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเปนท่ียอมรับในระดบัสากล 

1.1 รอยละของจํานวน

นักศกึษาที่เขาเรียน

ทางดานการเกษตร

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 1.1.1 จํานวนผูที่

สนใจเรียน

ทางดาน

การเกษตรนอยลง 

5 5 25 

(ลําดับ 1) 

สูงมาก 16 6 ลด/

ควบคุม 

1.1.1.1 สงเสริมให

มกีารปรับ

หลักสูตรให

ตอบสนองตาม

ความตองการ

ของผูเขาศกึษา

และชุมชนใหมาก

ขึ้น 

หลักสูตรที่

ตอบสนอง

ความ

ตองการของ

ผูเขาศกึษา

และชุมชน 

ผูที่สนใจเขา

เรียนเพิ่มมาก

ขึ้น 

รองฯฝาย

วชิาการ/ผอ.

สํานักบริหาร

ฯ 

ธ.ค. 

มจ. ๐๐๔ 



๑๖ 

 

 

 

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

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

                                                                                                                                                     ตําแหนง................................................ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร-

ตัวชี้วัด  

หนวย

นับ 

เปา 

หมาย

ป 56 

ความเสี่ยง/

ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  

ระดับ

ความ

เสี่ยงท่ี

ยอมรับ

ได  

ความ

เสี่ยง

ดานท่ี 

วิธกีารจัดการความเสี่ยง  

ผูรับผิดชอบ 

กําหนด

ระยะ 

เวลา

แลว

เสร็จ 

โอกา

สท่ีจะ

เกิด 

ผล 

กระ 

ทบ 

คะแนน 

risk /

ลําดับ

ความ 

สําคัญ     

ระดับ 

risk    
วิธกีาร  

กิจกรรมท่ีจะทํา 

ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลติท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ              

(Out put)  

ประโยชนหรอื

ผลกระทบท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ               

(Out come)  

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค เกง ด ีและมีความสุข 

2.1  ผลการพัฒนา

บัณฑติตามอัตลักษณ 

คาเฉลี่

ย 

4.00 2.1.1 นักศกึษา

ขาดคุณธรรมและ

จริยธรรมทําให

เกดิเหตกุารณที่

ทําใหเสยีชื่อเสยีง 

3 5 15 

(ลําดับ 2) 

สูงมาก 5 7 ลด/

ควบคุม 

2.1.1.1 จัดทําแผน

และมาตรการ

ปองกันการเสยี

ชื่อเสยีงเกี่ยวกับ

คุณธรรมและ

จริยธรรมของ

นักศกึษาและ

พรอมทัง้

ดําเนนิการตาม

แผน 

แผน/

มาตรการ

ปองกันการ

เสยีชื่อเสยีง

ของนักศกึษา 

ไมมเีหตุการณที่

ทําใหนักศกึษา

ของ

มหาวทิยาลัย

เสยีชื่อเสยีง 

สงผลให

นักศกึษาเปน

บัณฑติที่พงึ

ประสงค 

รองฯฝาย

พัฒนาฯ/ผอ.

กองกจิฯ/ผอ.

กองแนะแนว

ฯ/ผอ.ศูนย

ศลิปฯ 

ก.ค. 


	หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
	มหาวิทยาลัยแม่โจ้



