
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
โดย  ส่วนกิจการนักศึกษา  วันที่  9 สงิหาคม 2555 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3)=(1)x(2) 

1. นักศึกษาเสียชีวิต  
 
 
 
 
 
 

HS 
 
 
 
 
 

1. 1.1 มีนักศึกษาเสียชีวิตจาก  
     อุบัติเหตุการจราจร 

2. 1.2 นักศึกษาไม่รักษาวินัย 
      จราจร ไม่สวมหมวก 
      นิรภัยและดืม่สุรา  

3.  
4.  

1.1  จัดอบรมวินัยจราจรเพื่อการ
ขับข่ีที่ปลอดภัยและรณรงค ์
ในการสวมหมวกนิรภยั 
1.2 แจกแผ่นพับรณรงค์ให้ความรู้
ป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ
1.3 จัดอบรมให้ความรู้โทษของ
การดื่มสุรา 
1.4 จัดการประกวดและให้รางวัล
สาขาวิชาที่ไม่มผีู้กระท าผดิหรือ
กระท าผดิวินัยจราจรน้อยทีสุ่ด 
1.5 มีการตัดคะแนนความ
ประพฤติเมื่อกระท าผิดกฏจราจร 
เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย 
1.6 นักศึกษาท่ีเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุเปรียบเทียบ 
กับปี 2554 มีจ านวนลดลง 
จาก 4 ราย เหลือในปี 2555 
จ านวน 1 ราย 

1 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

 
 
 

1.1 มีนักศึกษาเสียชีวิต 
     จากอุบัติเหตุ 
 
 

SUT-RM 2 



ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3)=(1)x(2) 

2. ระบบสารสนเทศ 
    ส่วนกิจการนักศึกษา 
    ไม่สมบูรณ์ ท าให ้
    การตรวจสอบข้อมลู 
    นักศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

ICT 2.1 ระบบโปรแกรมที่มีอยูไ่ม่
ครอบคลมุการท างาน 
ของแต่ละงาน 
2.2 ไม่ไดร้ับสิทธิในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูส่วนกิจการ
นักศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลนักศึกษาได ้
2.3 การบันทึกรวบรวมข้อมลู
เข้าสู่ระบบที่มีอยู ่
ยังไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1วิเคราะหร์ูปแบบของโปรแกรม
ที่แต่ละงานต้องการใหส้ะดวก
ครอบคลมุการท างาน 
2.2 ออกแบบระบบให้ ศบก.
พัฒนาโปรแกรมใหต้รงกับความ
ต้องการ 
2.3 อบรม แนะน าบุคลากรที่
รับผิดชอบ  ให้มีความรู้เข้าใจ
ระบบ และสามารถบันทึก ข้อมูล
ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  

3 2 6 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

2.1 ข้อมูลนักศึกษาทุน 
      ไม่ถูกต้อง 
2.2 ไม่สามารถรายงาน 
       ผลข้อมูลสถิติ    
       สารสนเทศ ให้  
       รวดเร็ว  
       ทันต่อการใช้งาน 
       ได้ทันที 
 



ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3)=(1)x(2) 

3. ไม่สามารถด าเนิน 
    กิจกรรมทุนการศึกษา 
   ในเชิงรุกได้ครบถ้วน     
   ตามแผนปฏิบตัิงาน 
   ทุนการศึกษา  เช่น     
   กิจกรรมระดมทุน 
   การปลูกจิตส านึก  
   นักศึกษาทุนฯลฯ 

S 3.1 งานทุนการศึกษา  
      มีภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
      เพิ่มขึ้น  แต่จ านวน 
      บุคลากรเท่าเดิม 
3.2 บุคลากรมีภาระงานมาก 
      ไม่เพียงพอต่อการ 
      ให้บริการ ท าให้ไม่ม ี
      เวลาด าเนินกิจกรรม 
      เชิงรุกได ้
 

3.1 จ้างงานนักศึกษา 
3.2 จัดแบ่งหน้าท่ี 
     ความรับผิดชอบ 
     ให้บุคลากรในงาน 
3.3 ช่วยกันท างานในภารกิจท่ีมี   
     ปริมาณงานมากและ 
     เร่งด่วน 
3.4 ขออนุมัติบุคลากรเพิม่ 
     แต่ยังไม่ไดร้ับการจดัสรร 

3 2 6 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

3.1 บุคลากรต้อง 
     ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
     ไม่มีเวลาพัก 
3.2 บุคลากรต้อง 
     ปฏิบัติงานนอกเวลา 
3.3 มีการจ้างงาน 
     นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
3.4 ด าเนินการไม่ทัน 
     ตามเวลาที่ก าหนด 
3.5 มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 

4. การจัดกิจกรรมต้อนรับ 
    นักศึกษาใหม่  
 
 
 
 
 
 
 

IM 4.1 ลักษณะของกิจกรรม 
   เป็นการละเมิดสิทธิ 
   ของผู้อื่น และผิดระเบียบ 
   ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

4.1 จัดท าคู่มือการปฏิบตั ิ
     กิจกรรม 
4.2 ออกประกาศ ระเบียบ  
     ข้อบังคับ 
4.3 ตั้ง Call center รับเรื่อง 
     ร้องเรียน 
4.4 แต่งตั้งบุคลากร ดูแล  
     ออกตรวจตรา 
4.5 อบรมนักศึกษาแกนน า 

2 2 4 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

4.1 การไมยุ่ติกิจกรรม ตาม
ประกาศและข้อก าหนด
ของมหาวิทยาลัย 

4.2 นักศึกษารวมกลุม่ 
เล่นกีฬาช่วงเย็น 

4.3 แอบแฝงกิจกรรมอยู่ใน
รูปการไปเที่ยว ท าบุญ 
และจัดกจิกรรมเล่นกีฬา
สัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่าง
สาขาวิชา 

 



ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3)=(1)x(2) 

5. อุบัติเหตุจากการเดินทาง
ไปท ากิจกรรมภายนอก 
มหาวิทยาลยั  
 
 
 
 
 
 

HS 5.1 จ านวนรถไม่เพียงพอกับ  
     จ านวนนักศึกษา 
5.2 มีการบรรทุกเกินก าหนด 
     ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
5.3 สภาพรถที่ใช้ในการ 
     เดินทางไม่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  มีการจัดงบประมาณจ้าง
เหมารถเพิ่มเตมิ 
5.2 ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกเกิน
ก าหนด โดยมีผู้ก ากับดูแล
นักศึกษา 
5.3 ให้หน่วยยานพาหนะก ากบั
ดูแลให้มีการตรวจสอบสภาพรถ
ก่อนออกเดินทาง 
ทุกครั้ง 

2 2 4 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 

5.1 ได้รับแจ้งรถเสีย 
     เกิดอุบัติเหตุ   
     ระหว่างการเดินทาง 
5.2 ได้รับแจ้งสภาพรถ 
     ที่ไม่ดี จากพนักงาน 
     ขับรถ 



ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3)=(1)x(2) 

6. หอพักมีจ านวนท่ีพักไม่
เพียงพอกับความต้องการ
นักศึกษา 
 

IM 6.1 หอพักมีขนาดห้องพักที่
เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้า
พัก 3 คน  ในปีการศึกษา 
2555 มหาวิทยาลัยได้
ประกาศรับนักศึกษา
เพิ่มขึ้นจากเดมิคือ  2,500 
คน เป็น 3,200 คน 
ประกอบมีนโยบายให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พัก
อาศัยอยู่ในหอพกั
มหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นต้อง 
ลดจ านวนนักศึกษารุ่นพี่
อยู ่ในหอพักลง ซึ่งจะ
กระทบกับช่ือเสียงของ 
มหาวิทยาลยัที่มีนโยบาย  
Residential University 

6.1 สร้างหอพักใหม่เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการ ของ
นักศึกษา 

2 2 4 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 
 

6.1 จ านวนที่พัก 
ไม่เพียงพอกับความต้องการ
เข้าพักของนักศึกษารุ่นพี ่

7. ครุภัณฑ์หอพัก 
      สูญหาย 
 
 

F 7.1 เกิดการสญูหาย 7.1 จัดท าฐานข้อมูลทะเบียน 
     ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็น 
     ปัจจุบัน 
7.2 แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     ของเจ้าหน้าท่ีตามกลุ่ม         
     อาคารต่างๆ 
7.3 จัดระบบการเคลื่อนย้าย 
     ครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบได ้

3 1 3 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

7.1 มีครุภัณฑ ์
      สูญหาย 



ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3)=(1)x(2) 

8. เกิดอัคคีภัย 
    ในหอพัก 
 

HS 8.1 ไฟฟ้าลัดวงจร 
8.2 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
     ของนักศึกษา 

8.1  ก าหนดมาตรการป้องกัน  
      ห้ามเก็บของในห้องไฟ   
      การจัดระบบกุญแจในช่อง 
      ประตูหนีไฟ  
      รณรงค์การป้องกัน 
      อัคคีภัย 
8.2 จัดให้มีอุปกรณด์ับเพลิง 
     ในหอพัก ได้แก่  
     ถังดับเพลิง 
     ท่อน้ าดับเพลิง 
     พร้อมสายฉีด   
     สัญญาณเตือนภัย   
8.3 ประสานส่วนอาคาร 
     สถานท่ี ให้มีการตรวจสอบ  
     บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า  
     สายไฟ อุปกรณ ์
     สัญญาณเตือนภัย 
     อย่างสม่ าเสมอทุกอาคาร 
8.4 จัดท าข้อมลูลงทะเบยีน 
     เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นักศึกษา 
     น าเข้ามาใช้ในห้องพัก 
8.5 จัดอบรมแผนระงับเหต ุ
     แผนหนีไฟ 
 

2 3 6 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

8.1 ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครั้ง 



ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3)=(1)x(2) 

9. ทรัพย์สิน 
   นักศึกษาในหอพัก 
   ถูกขโมย 

F 9.1 นักศึกษาไมล่็อคประต ู
     เมื่อไม่อยู่ห้องพัก 
9.2 นักศึกษาเจตนาขโมย 
     ทรัพย์สินของเพื่อน 
9.3 ลักษณะห้องพักสามารถ 
     งัดบานเกร็ดเข้าไปเปิด 
     ประตูหน้าห้องพักได ้

9.1 รณรงค์ให้นักศึกษา 
     ป้องกันทรัพย์สินตนเอง 
9.2 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน 
     หอพัก และบริเวณทางเดิน 
     เข้าหอพัก ที่สามารถ  
     ตรวจสอบ บุคคลเข้าออก 
     ได้ทุกห้องพัก 
9.3 ติดตั้งประตเูข้าออกหอพัก 
     โดยใช้ระบบ  RFID 
9.4 ให้มีการลงทะเบียน 
     ทรัพยส์ิน เพื่อตรวจสอบ 
     เมื่อน าออกจากหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 1 5 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

9.1 การแจ้งเหต ุ
     ทรัพย์สินสูญหาย 
 



ปัจจัยเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

 

วิธีการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
สัญญาณเตือนภัย 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

คะแนน 
(3)=(1)x(2) 

10. ไม่สามารถจัดกิจกรรม 
     เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ 
     ในบางกิจกรรม ตาม 
     แผนปฏิบัติการที ่
     ก าหนดไว ้
 

O 10.1 นักศึกษาท่ีสนใจ 
       ไม่สามารถเข้าร่วม 
       กิจกรรมได้ หรือหากได ้
       ก็ไม่ครบเวลาตามที่  
       ก าหนดในหลักสูตรของ  
       โครงการ เนื่องจากมี  
       การนัดหมายการเรียน 
       การสอนพิเศษเพิ่มเติม
10.2 ไม่มีช่วงวันเวลาที่ 
      เหมาะสมกับการจัด 
      กิจกรรม เพื่อการพัฒนา 
      นักศึกษาในด้านอื่น ๆ  
      นอกเหนือจากด้าน   
      วิชาการเท่าน้ัน  
      แม้จะมีก าหนดช่วงเวลา 
      กิจกรรมแล้วก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มี 
การทบทวน จัดสรร 
วัน/เวลาที่เหมาะสม  
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
ด้านอื่นแม้หน่วยงาน 
รับนักศึกษาเพิ่มขึ้น  
หรือเก็บเงินค่ามดัจ า 
การฝึกอบรม แต่เมื่อ
นักศึกษา ต้องเรียนเพิ่มเติม/
นัดหมายพิเศษก็ต้องเลือก
การเรยีนก่อนการท า 
กิจกรรมอยู่แล้ว 

3 2 6 6 ยอมรับ 
ความเสีย่ง 

10.1 มีกิจกรรมที่ไม ่
       สามารถ  
       ด าเนินการได ้
       เนื่องจาก เมื่อถึง 
       ก าหนด  นักศึกษา 
       ขอถอนช่ือจาก 
       การเข้าร่วม 
       กิจกรรม 
 

 
 


