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ปัจจัยเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง 

 

สาเหตุของความเสี่ยง 

 

กจิกรรมควบคุม 

 

ระดับความเสี่ยง 

ทีเ่หลอือยู่  
ระดับ 

ความเสี่ยง 

ทีย่อมรับได้ 

วธิีการ

จัดการ 

ความเสี่ยง 

 

สัญญาณ 

เตือนภัย โอกาส 

(1) 

ผลกระทบ 

(2) 

คะแนน 

(3)=(1)x(2) 

V. งานบริการและ 

พฒันาหอพกั 

7.  นกัศึกษาระดบั 

      ปริญญาตรีมี 

      แนวโนม้พกั 

      อาศยัในหอพกั 

      มหาวทิยาลยั  

      ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

F/IM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 หอพกัมหาวิทยาลยัมีอตัรา 

        ค่าหอและกฎระเบียบ 

        แตกต่าง จากหอพกัเอกชน 

       ที่ไม่มีกฎระเบียบรัดกมุ 

       เท่ากบัมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

7.1  กาํหนดใหน้กัศึกษาปี1  นกัศึกษาที่ขอรับและ 

         กูย้มืทุนการศึกษาและเปิดรับนกัศึกษาระดบั   

         บณัฑิตศึกษา พกัในหอพกัมหาวทิยาลยั 

7.2 ปรับปรุงระเบียบอตัราค่าธรรมเนียมหอพกัจาก 

         รายคนเป็นรายหอ้งพกั 

7.3  ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ ์การเขา้พกัในหอพกั 

7.4  ปรับปรุงใหม้ีหอ้งพกัที่ตอบสนองความตอ้งการ 

         นกัศึกษา ใหม้ีสิ่งอาํนวยความสะดวก เช่น  

         หอ้งปรับอากาศและมีเครื่องทาํนํ้าอุ่น 

7.5 จดัใหม้ีหอ้งบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง 

        ความตอ้งการดา้นการเรียนและการพฒันาการ 

        ดา้นอารมณ์ สังคม 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลดความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 จาํนวนนกัศึกษา 

        ในหอพกัลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   การเกบ็ 

      ค่าธรรมเนียม 

      หอพกัโดย 

      บุคลากรหอพกั 

      ในช่วงปิดภาค 

      การศึกษา 

 

F/ O 

 

8.1 เกิดการสูญหาย และ 

        การทุจริต 

8.2 ผดิระเบียบมหาวทิยาลยั 

        เนื่องจากนาํส่งเงินให ้

        ส่วนกลางล่าชา้ 

8.1 ชี้แจงแนวปฏิบตัิในการจดัเกบ็เงินค่าธรรมเนียม 

        หอพกัใหเ้จา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งไดท้ราบเขา้ใจและ 

        ตระหนกัถึงความสาํคญั 

 

 

 

 

2 1 2 6 ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

8.1 มีการนาํส่งเงิน 

        ใหส้่วนการเงิน 

        และบญัชีล่าชา้    
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ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท

ความเสี่ยง 

 

สาเหตุของความเสี่ยง 

 

กจิกรรมควบคุม 

 

ระดับความเสี่ยง 

ทีเ่หลอือยู่  

ระดับ 

ความเสี่ยง 

ทีย่อมรับได้ 

วธิีการ

จัดการความ

เสี่ยง 

 

สัญญาณ 

เตือนภัย โอกาส 

(1) 

ผลกระทบ 

(2) 

คะแนน 

(3)=(1)x(2) 

9. ครุภณัฑห์อพกั 

      สูญหาย 

 

F/ O 

 

9.1  เกิดการสูญหาย 

9.2  ถกูตั้งคณะกรรมการสอบ 

         กรณีมีครุภณัฑส์ูญหาย 

9.1 จดัทาํฐานขอ้มูลทะเบียนครุภณัฑใ์หถ้กูตอ้งและ 

         เป็นปัจจุบนั 

9.2 แบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที่ตามกลุ่ม 

        อาคารต่าง ๆ 

9.3 จดัระบบการเคลื่อนยา้ยครุภณัฑเ์พื่อใหส้ามารถ 

         ตรวจสอบได ้

3 1 3 6 ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

 

9.1 มีครุภณัฑ ์

        สูญหาย 

10. เกิดอคัคีภยั 

      ในหอพกั 

 

F/ IM / HS 

 

10.1 ไฟฟ้าลดัวงจร 

10.2 การใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า 

        ของนกัศึกษา 

 

10.1  กาํหนดมาตรการป้องกนั เช่น การหา้มเกบ็ของ 

         ในหอ้งไฟ  การจดัระบบกุญแจในช่องประตหูนีไฟ  

         รณรงคก์ารป้องกนัอคัคีภยั 

10.2 จดัใหม้ีอุปกรณ์ดบัเพลิง ในหอพกัไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิง   

        ท่อนํ้าดบัเพลิงพร้อมสายฉีด  สัญญาณเตือนภยั 

10.3 จดัอบรมแผนระงบัเหตุ แผนหนีไฟ  

2 1 2 6 ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

 

10.1 การแจง้เหตุ 

 

11.  ทรัพยส์ิน 

       นกัศึกษา 

       ในหอพกั 

       ถกูขโมย 

F 11.1 นกัศึกษาไม่ลอ็คประตู 

        เมื่อไม่อยูห่อ้งพกั 

11.2 นกัศึกษาจอ้งขโมย 

        ทรัพยส์ินของเพื่อน 

11.3 ลกัษณะหอ้งพกัสามารถ 

        งดับานเกร็ดเขา้ไปเปิด 

        ประตหูนา้หอ้งพกัได ้

11.1 ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัศึกษาป้องกนัทรัพยส์ินตนเอง 

11.2 ติดตั้งเหลก็ดดัช่องบานเกร็ดหนา้หอ้งพกั 

11.3 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในหอพกัที่สามารถ   

        ตรวจสอบบุคคลเขา้ออกไดทุ้กหอ้งพกั 

11.4  ติดตั้งประตเูขา้ออกหอพกัโดยใชร้ะบบ Finger Scan 

11.5 ใหม้ีการลงทะเบียนทรัพยส์ิน เพื่อความสะดวกใน       

        การตรวจสอบเมื่อนาํออกจากหอพกั 

5 1 5 6 ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

 

11.1 การแจง้เหตุ 

 

12. เกิดอุบตัิเหตุ 

      แก่นกัศึกษา 

      และบุคลากร 

      ในระหวา่ง 

      การปฏิบตัิงาน 

HS 

 

12.1 การนาํนกัศึกษาเดินทาง 

        ไปอบรมนอกสถานที่ 

12.2 การเขา้ระงบัเหตุนกัศึกษา 

        ทะเลาะวิวาท 

12.1 กาํหนดแนวทางการป้องกนัและเฝ้าระวงัอุบตัิเหตุ 

        ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางและการปฏิบตัิงาน 

12.2 ชี้แจงใหน้กัศึกษาและบุคลากรปฏิบตัิตามแนวทาง 

        ที่กาํหนดไว ้

12.3 แนะนาํใหบุ้คลากรวเิคราะห์สถานการณ์ดว้ยตนเอง 

2 3 6 6 ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

 

 

12.1 เกิดอุบตัิเหตุ 

         กบันกัศึกษา 

         และบุคลากร 

 



 

ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภท

ความเสี่ยง 

 

สาเหตุของความเสี่ยง 

 

กจิกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยง 

ทีเ่หลอือยู่  

ระดับ 

ความเสี่ยง 

ทีย่อมรับได้ 

วธิีการจัดการ

ความเสี่ยง 

สัญญาณ 

เตือนภัย 

โอกาส 

(1) 

ผลกระทบ 

(2) 

คะแนน 

(3)=(1)x(2) 

13. พฤติกรรม 

      นกัศึกษา 

      ในทางลบ  

 

 

IM 13.1 พฤติกรรมในทางลบของ 

         นกัศึกษา  เช่น 

         13.1.1 การพยายามฆ่าตวัตาย 

         13.1.2 การตั้งครรภแ์ละทาํแทง้ 

         13.1.3 การถกูข่มขืน   ชิงทรัพย ์

13.1 ใหค้วามรู้ในวธิีการป้องกนัตน 

13.2  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเกี่ยวกบัการดูแล 

         และการปฏิบตัิตนใหป้ลอดภยั 

13.3 ใหค้วามช่วยเหลือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น 

2 4 8 6 ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

13.1 การแจง้เหตุ 

14. ภาระงานมาก 

     ทาํใหป้ระสิทธิภาพ 

     การทาํงานของ 

     บุคลากรหอพกั 

     ลดลง 

S 14.1 ความรับผดิชอบนกัศึกษาจาํนวน 

        เฉลี่ย 350 คนต่อที่ปรึกษาหอพกั 

       1 คน โดยมีภาระหนา้ที่ ดูแล 

        นกัศึกษา  การดูแลหอพกัและ 

        ครุภณัฑห์อพกั การใหค้าํปรึกษา 

        เชิงรุกใหน้กัศึกษาชั้นปีที่ 1   

        จดักิจกรรมต่าง ๆ ในหอพกั  

        กิจกรรมของส่วนกิจการนกัศึกษา 

        และมหาวิทยาลยั 

14.2 การทาํงานเป็นผลดั รวมถึงการ 

        ปฏิบตัิงานเวรในวนัทาํการปกติ  

        วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุ 

        นกัขตัฤกษ ์

 

 

 

 

 

 

14.1 วเิคราะห์ภาระงานในหนา้ที่และพิจารณา 

         ค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน 

14.2 จดักิจกรรมกระตุน้การทาํงานใหท้ี่ปรึกษา 

         หอพกัตระหนกัถึงความสาํคญัในบทบาท 

         หนา้ที่ของตนเอง 

 

3 1 3 6 ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

14.1 พนกังาน 

        ขอยา้ยไป 

        ปฏิบตัิงานอื่น 



 

ปัจจัยเสี่ยง 

ประเภทความ

เสี่ยง 

 

สาเหตุของความเสี่ยง 

 

กจิกรรมควบคุม 

 

ระดบัความเสี่ยง 

ทีเ่หลอือยู่  

ระดบั 

ความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้  

 

 

วธิีการจัดการ

ความเสี่ยง 

 

สัญญาณ 

เตอืนภัย โอกาส 

(1) 

ผลกระทบ 

(2) 

คะแนน 

(3)=(1)x(2) 

15. ระบบฐานขอ้มูล 

      และโปรแกรม 

      จดัการขอ้มูล 

      หอพกันกัศึกษา 

       

ICT 15.1 มีการเขา้ใชร้ะบบขอ้มูลภายใน 

        หน่วยงานดว้ยการ share file 

15.2 ไม่มีระบบการสาํรองขอ้มูลที่มี 

        ประสิทธิภาพเหมาะสม 

15.3 มีขอ้ความที่ไม่เหมาะสมเขา้มาใน 

        webboard 

15.4 โปรแกรมระบบที่มีไม่ครอบคลุม 

         การปฏิบตัิดา้นกิจการหอพกั 

         นกัศึกษา 

15.5 บุคลากรไม่สามารถปฏิบตัิงาน 

        โปรแกรมระบบทดแทนกนัได ้

15.6 ขอ้มูลนกัศึกษาไม่เชื่อมโยง 

         เป็นปัจจุบนักบัฐานขอ้มูล 

         นกัศึกษา 

15.1 ใชค้อมพิวเตอร์ Server ที่มีประสิทธิภาพ 

15.2 จดัหา Webboard ที่สามารถกาํหนดสิทธิ 

        การเขา้ใชง้านได ้

15.3 พฒันาปรับปรุงโปรแกรมระบบเพิ่มเติม 

         ใหค้รอบคลุมการปฏิบตัิงานหอพกั 

15.4 อบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรหอพกั  

        ใหส้ามารถใชโ้ปรแกรมระบบไดทุ้กคน 

 

3 2 6 6 ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

15.1 ระบบหยดุ 

        การทาํงาน 

15.2 มีขอ้มูล 

        แปลกปลอม 

        เขา้มาในระบบ 

15.3 ขอ้มูลสูญหาย 

        ไม่ถูกตอ้ง และ 

        ไม่เป็นปัจจุบนั 

 

 

 

 



    รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ 2554 

โดย  ส่วนกจิการนักศึกษา  วนัที ่ 28 กรกฎาคม 2553 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
สาเหตุของความเสี่ยง กจิกรรมควบคุม 

ระดับความเสี่ยงทีเ่หลอือยู่ ระดบั 

ความเสี่ยง 

ทีย่อมรับได้ 

วธิีการ 

จัดการ 

ความเสี่ยง 

สัญญาณเตือนภัย โอกาส 

(1) 

ผลกระทบ 

(2) 

คะแนน 

(3)=(1)x(2) 

VI.งานแนะแนว 

16. ไม่สามารถจดักิจกรรม 

      เพื่อพฒันานกัศึกษาไดใ้น 

      บางกิจกรรม ตามแผน 

      ปฏิบตัิการที่กาํหนดไว ้ 

 

 

 

   

O 

 

 

 

 

 

16.1 นกัศึกษาที่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้หรือ

หากไดก้ไ็ม่ครบเวลาตามที่กาํหนด

ในหลกัสูตรของโครงการ 

เนื่องจากมีการนดัหมายการเรียน

การสอนพิเศษเพิ่มเติม 

16.2 ไม่มีช่วงวนั/เวลาที่เหมาะสมกบั

การจดักิจกรรม เพื่อการพฒันา

นกัศึกษาในดา้นอื่น ๆ 

นอกเหนือจากดา้นวิชาการเท่านั้น 

แมจ้ะมีการกาํหนดช่วงเวลา 

ในการทาํกิจกรรมแลว้กต็าม 

(วนัศุกร์ เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป) 

16.1 หารือหน่วยงานที่ 

      เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ี 

      การทบทวน จดัสรร 

      วนั/เวลาที่เหมาะสม  

      เพื่อพฒันานกัศึกษา 

      ดา้นอื่น แมห้น่วยงาน 

      จะรับนกัศึกษาเพิ่ม 

      มากขึ้น  หรือเกบ็เงิน 

      ค่ามดัจาํ การฝึกอบรม  

      แต่เมื่อนกัศึกษา 

      ตอ้งเรียนเพิ่มเติมหรือ 

      พิเศษตามนดัหมาย  

      นกัศึกษากต็อ้งเลือก 

      การเรียนก่อนการจดั 

      กิจกรรมอยูแ่ลว้) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับ 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

16.1 มีกิจกรรมที่ไม่สามารถ 

      ดาํเนินการไดเ้นื่องจาก 

      เมื่อถึงกาํหนดนกัศึกษา 

      ขอถอนชื่อจากการเขา้ 

      ทาํกิจกรรม 

 

 

___________________________________ประธานคณะทาํงานบริหารความเสี่ยงประจําหน่วยงาน 

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

 

         ___________________________________หัวหน้าหน่วยงาน 

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