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ค าน า 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2561       

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2560-2564 ให้บรรลุตามพันธกิจ 

เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เพ่ือให้องค์กรมีมาตรฐานการจัดการที่ดีสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามมาตรฐานของ 

COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)                                    

ซึ่งมีองค์ประกอบครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ

ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง  และขนาดของ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ และ

เพ่ือให้ระบบต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องทันต่อ  การเปลี่ยนแปลง โดย

ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงคณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายการปฏิบัติงานประจ าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 

                           คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                         ตุลาคม 2561 
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ส่วนที ่1 บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งบริหารผลสัมฤทธิ์ของ 
องค์กรในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าการแก้ปัญหาจากความเสี่ยงในภายหลัง จึงถือเป็น “การ
บริหารเชิงอนาคต (Future Management)” ที่ใช้ส าหรับการเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย (Target) ของเป้าประสงค์ท่ีองค์กรตั้งไว้ในอนาคต โดยการก าหนดกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง และ
ปรับกลยุทธ์ ให้เปลี่ยนเป็นแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม (Action Plan) และบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลักดันให้องค์กรด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ในทุกๆ 
ยุทธศาสตร์ได้ในระดับสูงยิ่งขึ้น 

คณะนิติศาสตร์ ได้ประยุกต์ใช้แนวทางของเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring of the 
Tread way Commission) และการจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)ผสมผสานกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 โดยการระบุความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ทิศทางในอนาคตของคณะจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทราบเป้าหมายการ
ด าเนินงานในอนาคตของคณะที่เป็นรูปธรรม ที่ใช้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
นอกจากนี้คณะได้ใช้การบริหารตามหลักการ Balanced Scorecard ซึ่งต้องใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตาม
เป้าประสงค์ ในการประเมินผลการด าเนินงานของคณะ จึงได้น าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าวมาเป็นฐานใน 
การค้นหาความเสี่ยงจ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการเงิน               
(3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการท างาน) และ (4) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ กฎหมาย โดย
เชื่อมโยงการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดอ่อนของขั้นตอนในแต่ละกระบวนการขององค์กรที่  เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ ร่วมกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ใน  การบริหารความเสี่ยงที่ใช้
ป้องกันในปัจจุบันด้วย และเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอ่ืนๆ เช่น การจัดการ
ความรู้ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ หรือ ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เป็นต้น เพ่ือปรับระบบพัฒนาองค์กรให้มีการ
บรรลุเป้าหมาย ของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และลดความเสี่ยงขององค์กรร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างหรือปรับปรุงกล
ยุทธ์ใน แผนปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดระดับความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิผล ต่อไป  
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การด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 นี้ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันเสาร์ที่                 
6 ตุลาคม 2561 โดยมีความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) จ านวน 12 เรื่อง 
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 เรื่อง  
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือก าหมายที่เก่ียวข้อง (Compliance 

Risk) จ านวน 3 เรื่อง  
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จ านวน 1 เรื่อง  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สามารถสกัดความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง                 

การประเมินความเสี่ยง การก าหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมที่ส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์) ของ

องค์กร 

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 

(Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) 

3. เพ่ือลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ในแต่ละกระบวนการ

ปฏิบัติงานของคณะเนื่องจากการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาช่วยเสริมร่วมกับการ

ท างานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

และปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการใหม่ หรือการปรับกระบวนการท างานของคณะ 

จากการคิดกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการของคณะ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแล

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

2. มีกระบวนการในการลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในทุกๆ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ

คณะ และความเสี่ยงดังกล่าวมีระบบในการควบคุมและตรวจสอบเพ่ือป้องกันผลกระทบในอนาคต 

3. ผู้บริหารและบุคลากรมีการสื่อสาร ท าความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมที่

ส าคัญในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าแผน 

 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ประยุกต์ใช้แนว

แนวทางของเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) และการจัดท าแผน

กลยุทธ์ (Strategic Plan) ผสมผสานกันเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564                  

โดยสรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective Settinng)

3. การระบุความเสี่ยง

(Event Identification)

4. การประเมินความรุนแรง
ของความเสี่ยง 

(Risk Assessment)

7. การตอบสนองความเสี่ยง 
(Risk Response)

6. กิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
(Control Activities)

5. การติดตามและการประเมิน 
(Monitoring)

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ 

(Objective and Strategic Targets) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Environment) 

8. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
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กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Environment) 

การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานขององค์ประกอบต่าง ๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงาน
ของผู้น า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในที่จะก าหนดพ้ืนฐานให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและด าเนินกิจกรรมให้
บรรลุผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรืออาจจะกล่าวโดยรวมก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร” หากองค์กรใดมี
วัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง องค์กรนั้นๆ จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ดีกว่าองค์กร
ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

การก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์มาจากค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามค า
รับรองการการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560 และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560-
2564 ประสิทธิผลของการด าเนินงานร่วมกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการของคณะ โดยได้
ด าเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจ พบว่า มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ จ านวนทั้งสิ้น 15 กระบวนการ 
จึงได้ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์และเป็นความเสี่ยงที่คณะยอมรับได้ จ านวนทั้งสิ้น 15 กระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. การรับนิสิตภาคสมทบ 
2. การส่งเสริมการมีงานท าของบัณฑิต 
3. การผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4. การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต 
5. การรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิต 
6. การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ 
7. การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
8. การขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
9. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
10. การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 
11. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
12. การเตรียมรับอัคคีภัย 
13. การดูแลสินทรัพย์และความปลอดภัยของบุคลากร 
14. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรต่อทิศทางขององค์กร 
15. การผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 
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ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) 
ผลการด าเนินงานจากการน าวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จจาก

กระบวนการปฏิบัติงานของคณะที่ก าหนดไว้ จ านวน 16 กระบวนการปฏิบัติงาน ข้างต้นมาระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยงหรือ
การกระท าใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้มีความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถจ าแนกตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (S-O-F-C)  ได้ดังนี้ 

3.1 การระบุหาและจ าแนกความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย สร้าง
ความมั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและบุคลากรทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความ เสี่ยงที่ระบุ                 
(ใช้การอภิปรายรับฟังความคิดเห็น) โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการประชุม  

3.2 เก็บข้อมูลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายแกการทบทวน และการจัดท า Risk Registers and 
Risk Profile 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Evaluation) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ด าเนินการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ( Impact) ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ สรุปได้ดังนี้ 

 4.1   การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
คณะได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์คุณภาพเพ่ือหาค่าระดับของความเสี่ยง  

ดังนี้ 
1) โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  โดยได้

ก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน (เกิดขึ้นแน่นอน) 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง (โอกาสร้อยละ 80) 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง (โอกาสร้อยละ 60 หรือไม่แน่ใจ) 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น 2-3 ปีต่อครั้ง (โอกาสร้อยละ 40) 

1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสมากกว่า 3 ปีต่อครั้ง (ไม่น่าเกิดข้ึน) 
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2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคณะได้ก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ 
คือ รุนแรงที่สุด ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ตัวชี้วัดขององค์กรไม่บรรลุ
เป้าหมายแน่นอน และส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืนขององค์กร 

4 ค่อนข้างรุนแรง เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมี
โอกาสไม่บรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืน
ขององค์กร 

3 ปานกลาง เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมี
โอกาสไม่บรรลุเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 60  

2 น้อย เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมี
โอกาสไม่บรรลุเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 20 

1 น้อยมาก เป็นเหตุการณ์เชิงลบ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  
หรือองค์กรสามารถควบคุมเหตุการณ์ข้างต้นได้โดยสมบูรณ์ 

   4.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
คณะน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้มาประเมินระดับ

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)  และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เพ่ือให้คณะสามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น และใช้เทคนิคการให้คะแนนการ
ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินระดับโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Likelihood)  และระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ในแต่ละกระบวนการ 

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
คณะน าผลการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหาก

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้มาพิจารณาความสัมพันธ์ว่า ก่อให้เกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้คณะทราบว่า มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง
สูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน และความเสี่ยงใดที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอีก 
โดยคณะได้ก าหนดระดับของความเสี่ยงและเกณฑ์  ในการยอมรับความเสี่ยง ดังนี้ 
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1) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยคณะได้ก าหนดระดับของความ
เสี่ยง เป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของคณะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

2) เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง  ซึ่งคณะได้ก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง ออกเป็น   
4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 
 

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงของคณะนิติศาสตร์ 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 
สูงมาก 15-25 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ทันที 

สูง 10-14 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 

ปานกลาง 4-9 ระดับท่ีพอยอมรับได ้แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

ต่ า 1-3 ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมี 
การจัดการเพ่ิมเติม 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

Degree of Risk = Impact x Likelihood 
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  ดังนั้น เมื่อน าผลจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ( Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้มาพิจารณาความสัมพันธ์ 
สามารถสรุประดับของความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 

4.4  การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าระดับของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะน ามาจัดล าดับความ

รุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความ
เสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)  และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ( Impact) ที่ประเมินได้ตาม
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

การจัดล าดับความความเสี่ยงของคณะ 
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ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง วิเคราะห์จากผลการด าเนินงานจากที่ได้มีการพิจารณา
ความคุ่มค่าของการสร้างกิจกรรมในการควบคุม/บริหารความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในเชิงปริมาณ               
(ตัวเงิน) เพ่ือเปรียบเทียบในเบื้องต้นว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวควรต้องบริหารจัดการหรือเลือกที่จะยอมรับความเสี่ย ง 
เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่คุ้มค่า  
 
หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Address Risk Responses) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง  

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง วิธีการ 

การยอมรับความเสี่ยง (Take)  ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
องค์กรสามารถยอมรับได้ เช่น ต้นทุนการจัดการความเสี่ยง อาจไมคุ้ม
กับผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น  

การลดความเสี่ยง การจัดการควบคุม
ความเสี่ยง (Treat and Control)  

มิใช่การขจัดความเสี่ยงให้หมดไป (Obviate) แตควบคุม (Contain) ทั้ง
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่รับได  

การโอนความเสี่ยง การแบง/ผองถ่าย
ความเสี่ยง (Share/Transfer)  

ผองถายใหบุคคลที่สามรวมรับความเสี่ยง เชน การประกันภัย  

การหลีกความเสี่ยง การยกเลิก/สิ้นสุด
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง (Terminate)  

ความเสี่ยงบางอยางอาจควบคุมได ดวยการยกเลิกเปาหมาย โครงการ 
งาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  

การฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยง (Take the 
Opportunity) 

ความเสี่ยงบางอย่างอาจน ามาซึ่งโอกาสในการบริหารจัดการ 

 

Pre-Event Control ลดโอกำสที จะเกิดควำมเสี ยง  
 

Post-Event Control 
 

Emerging Opportunity 

ลดผลกระทบควำมเสี ยง  
 

แสวงหำประโยชน์จำกควำมเสี ยง  
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การจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน  

 การจัดการความเสี่ยงมีเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนความไมแน่นอน (Uncertainty) ให้เป็นผลประโยชน 
(Benefits) ของคณะโดยฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น มาตรการหรือการกระท าทุกอย่างของคณะในการจัดการความ
เสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน (Any action that is taken by the organization to address a 
risk forms part of what is known as ‘internal control’.  

รูปแบบของการควบคุม รายละเอียด 

Directive : การก าหนดให้ท าตามหลักกฎเกณฑแ์ละ 
กระบวนการที่ก าหนดไว้เพ่ือหลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยง เช่น ชุดท างานในที่อันตราย การฝึกอบรม
ก่อนท างาน  

Designed to ensure that the particular outcome 
is achieved. Typically associated with health 
and safety. Wearing protective clothing during 
performance of dangerous tasks, or insisting on 
staff being trained before starting a project. Also 
includes risk sharing (e.g. insurance)  

Preventive: การควบคุมที่มุ่งผลกระทบอันไม่พึง
ประสงคใ์ห้เหลือน้อยที่สุด เช่น การเซ็นเช็ค การสั่งจ่าย 
การให้สัมภาษณ์ 

Designed to limit the possibility of an 
undesirable outcome being realized. The 
majority of controls fall into this category. 
Separation of duty to prevent fraud is an 
example.  

Detective : การควบคุมที่มุงคนหาวา ผลลัพธที่ไมพึง
ประสงคนั้น เกิดขึ้นมาไดอยางไร เพ่ือเปนบทเรียน
ส าหรับอนาคต เชน การตรวจนับพัสดุ คงเหลือในสต๊อก 
การทบทวนหลังการน านโยบายบางอยางไปปฏิบัติ 

Designed to identify occasions of undesirable 
outcomes having been realized. Their effect is 
after the event, so they are only appropriate 
where it is possible to accept the loss or 
damage incurred. Examples includes stock or 
asset checks, reconciliations an post- 
implementation reviews that identify lessons 
learned from projects for future application. 

Corrective : การควบคุมที่มุงแกไขผลลัพธที่ไมพึงประ
สงค หรือ บรรเทาผลกระทบใหทุเลาลง  เชน การเขียน 
เงื่อนไขในสัญญาใหมีการชดใช หากมีการจายเงินเกิน 
หรือการประกันภัย  

Designed to correct undesirable outcomes that 
have been realized. They provide a route of 
recourse to achieve some recovery against loss 
or damage. An example of this would be design 
of contract terms to allow recovery of .............. 
Insurance can be regarded .......................  
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ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 
6.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะด าเนินการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และมีการติดตาม  ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการของ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการ
บริหารควบคุมกิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ จะเป็นการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะ  ดังนั้น เพ่ือให้มีกิจกรรมการควบคุมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจึงได้ก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุม
ภายในที่เป็นระบบ และสื่อสารให้คณะภายในทราบและด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ 

2) ให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายในเป็นกลไกควบคุม
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพ่ือการด าเนินงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

3) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ที่เป็นระบบและ
สื่อสารให้คณะภายในทราบและด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบโดยให้บูรณาการเข้ากับการด าเนินงานตามปกติ 

4) ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 
 

6.2  วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  คณะก าหนดให้มีการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ 

2) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคลากร ในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของของคณะ 

3) เพ่ือให้คณะมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถวางแผนรับมือกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

5) เพ่ือให้คณะมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
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 6.3   โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (Risk  Management Organization) 
 

คณะกรรมกำรประจ่ำคณะ 

คณบดีคณะนิติศำสตร ์

ตรวจสอบภำยใน 

รองคณบดี หัวหน้ำส่ำนักงำนคณะ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี ยงและควบคุมภำยในคณะนิติศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี 



ค่านิยมหลัก : คารวะ ปัญญา สามคัคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 13 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การด าเนินการ                 

การจัดท าแผน การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
1. คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  

1)  ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ 
2)   ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ 
3)   ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

2. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
1)  ก ากับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
2)   ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญและก ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าส านักงานคณะ  
            1)  ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ 

2)  ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในคณะ โดยให้มีการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ เพ่ือเสนอให้คณะกรรรมการ
ประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบ 

3)  ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้รับ
ความเห็นชอบ 

4)  มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะ 

5)  เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

4. ตรวจสอบภายใน  
สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับกิจกรรมและระดับองค์กร  

6. คณะท างานบริหารความเสี่ยง  
1)  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะตามนโยบายที่ผู้บริหารก าหนด 
2)  น านโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ 
3)  รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4)  จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
5)  เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
6)  จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ และฝ่ายแผนงานของมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
คณะมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบถึงทิศทางการ

ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และเพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สรุปได้ดังนี้ 

1. ชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมที่ส าคัญเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
บุคลากรของคณะ เพ่ือให้บุคลากรของคณะมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดท าทิศทางการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ ตลอดจนมีการจัดท าระบบสารสนเทศหรือการระบุ หรือบันทึก และจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของคณะ 

2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
ติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ ทั้งนี้คณะได้แต่งตั้งผู้แทนจากบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 

1. คณบดีคณะนิติศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีคณะนิติศาสตร์   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์   กรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์  สุขุม   กรรมการ 
6. อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร    กรรมการ 
7. อาจารย์ณฐกันต์  ด้วงปาน   กรรมการ 
8. อาจารย์เอกราช  สุวรรณรัตน์   กรรมการ 
9. อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์   กรรมการ 
10. อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว   กรรมการ 
11. นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล   กรรมการ 
12. นางเมวดี  ขวัญศรี    กรรมการ 
13. นายธานินทร์  เงินถาวร   กรรมการ 
14. นายณัฐวุฒิ  ชัชวงษ ์    กรรมการ 
15. นางจิราวรรณ  คงเรือง    กรรมการ 
16. หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์     กรรมการและเลขานุการ 
17. นายวีระพัศชณฑ์  ชุมช่วย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 

และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะทราบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือติดตามวารูปแบบของความ

เสี่ยง (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงหรือไม เพ่ือใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงนั้นไดผลจริง หากพบปญหาก็จะได
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หามาตรการใหม/ใชมาตรการส ารองเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงหากจ าเปน ผลการด าเนินงานจากการติดตาม

ประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของคณะ โดยอยู่

ในรูปกิจกรรมการบริหารและการก ากับดูแลตามหน้าที่ประจ าของบุคลากร และจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์  

การประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจ าแนกประเภทความเสี่ยงและ            

การควบคุมภายในตามแนวทางของกระทรวงการคลัง และแบ่งสถานการณ์ด าเนินการ ดังนี้ 

8.1 ประเภทของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มี 4 ประเภท 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic  Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกล

ยุทธ์ ผู้น า และนโยบายในการบริหารงาน 
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Operational  Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial  Risk) คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน 
การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการใช้
ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(Compliance  Risk) คือ การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ 
หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ล้าสมัย 

 8.2  สถานการณ์ด าเนินการ 
 1)  ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด  () 
 2)  ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าก าหนด  () 
 3)  ยังไม่ด าเนินการ  (X) 
 4)  อยู่ระหว่างด าเนินการ  (O) 

ทั้งนี้คณะยังมีการประเมินว่า ยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่มีอยู่ในระดับ            
ความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  ซึ่งหลังจากคณะทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ในระดับสูงมากและสูงมาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว คณะได้จัดท ารายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
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การปรับกระบวนทัศนดานการบริหารความเสี่ยง  

กระบวนทัศนเดิม กระบวนทัศนใหม 

แยกสวน  บูรณาการ  

ท าเปนครั้งคราว  ท าอยางตอเนื่อง  

เนนในมุมแคบ  เนนในมุมกวาง  

เนนการควบคุมกระบวนการ  เนนการบรรลุยุทธศาสตร  

4Cs เพื่อความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง  

1. เปาหมาย (Common Goals) 
2. การติดตอสื่อสาร(Communications)  
3. มุงมั่น (Commitment) 
4. การประสานงาน (Co-ordination)  
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ส่วนที่ 2  สรุปผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

ประจ าปีการศึกษา 2560 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน  
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)  

ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.1ก (ฉ-1) จ านวนโครงการบริการวิชาการทีน่ ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย (คณะนิตศิาสตร์) 

2 โครงการ 9 โครงการ บรรลุ  

7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (TSU02, C.2) 

ร้อยละ 50  
(3 ปีย้อนหลัง 

ค่าเฉลี่ย 56.45) 

ร้อยละ 
44.53 

ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-2 ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มงีานท า (KPIs, C.2) ร้อยละ 5 
16,586.04 บาท 

ร้อยละ 4.02 
13,333.41 บาท 

ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO) (TSU03, 
C.3) 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 
3.83 

ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-6 ร้อยละผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค์ของนิสิตระดบัปริญญาตรี
ที่ได้รับการเผยแพร ่(KPIs,C.4) 

ระดับชาติ  
(1 ผลงาน) 

ระดับนานาชาติ 
(0 ผลงาน) 

2 ชิ้นงาน 
(ระดับชาติ) 

บรรลุ √ 

7.1ก-6.1 ระดับชาต ิ 1 ผลงาน 2 ผลงาน บรรลุ  

7.1ก-6.2 ระดับนานาชาต ิ 0 ผลงาน 0 ผลงาน บรรลุ  

7.1ก-7 ร้อยละผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค์ของนิสิตทีไ่ด้รบัรางวัล 
(KPIs, C.4) 

1 ผลงาน 1 ผลงาน บรรลุ  

7.1ก-7.1 ระดับปริญญาตร ี 1 ผลงาน 1 ผลงาน บรรลุ  
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.1ก-8 ร้อยละของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาต ินานาชาติ (TSU04, C.6) 

ระดับชาติ ร้อย
ละ 52 

 (13 เร่ือง) 
ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 8 
 (2 เร่ือง) 

ระดับชาติ 
ร้อยละ 64 
(16 เร่ือง) 

ระดับ
นานาชาติ 
ร้อยละ 12 
(3 เร่ือง) 

บรรลุ  

7.1ก-8.1 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ร้อยละ 52 (13 
เร่ือง) 

ร้อยละ 64 
(16 เร่ือง) 

บรรลุ  

7.1ก-8.2 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ร้อยละ 8 
 (2 เร่ือง) 

ร้อยละ 12  
(3 เร่ือง) 

บรรลุ √ 

7.1ก-9 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิสังคมหรือเชิงพาณิชย์ (TSU05, S.1) 

ร้อยละ 12 
 (3 เร่ือง) 

ร้อยละ 12  
(3 เร่ือง) 

บรรลุ √ 

7.1ก-9.1 ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อ
คณาจารย์และนักวิจัย : การใชป้ระโยชน์เชิงสังคม 

ร้อยละ 12 
 (3 เร่ือง) 

ร้อยละ 12  
(3 เร่ือง) 

บรรลุ  

7.1ก-11 จ านวนเงนิทุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และ
นักวิจัย (ยกเว้นเงินรายไดท้ี่มหาวิทยาลัยสนบัสนุน) (TSU06, C.6) 

50,000 บาท/
คน 

52,400 
บาท/คน 

(1,310,000 
บาท) 

บรรลุ √ 

7.1ก-12 จ านวนชุมชนเป้าหมายในการรับบริการวิชาการเพื่อสงัคมในแนว
พันธกิจสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคม (University Engagement) 

2 ชุมชน 3 ชุมชน บรรลุ  

7.1ก-13 จ านวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
สนับสนนุโครงการบริการวชิาการรับใช้สังคม (งบประมาณและ/หรือการมี
ส่วนร่วมอ่ืนๆ) 

2 โครงการ 6 โครงการ บรรลุ  

7.1ข (ฉ-1) จ านวนรายวชิาที่น าระบบ TSU E Learning หรือใช้ระบบ
สารสนเทศอ่ืนในการเรียนการสอน (คณะนิติศาสตร์) 

2 รายวิชา 2 รายวิชา บรรลุ √ 

7.1ข (ฉ-2) จ านวนรายวชิาที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
เพิ่มข้ึน (คณะนิติศาสตร์) 

2 รายวิชา 3 รายวิชา บรรลุ  

7.1ข (ฉ-3) เกรดเฉลี่ยของนิสิตชั้นปทีี่ 1 (คณะนิติศาสตร์) 2.00 2.51 บรรลุ  
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.1ข (ฉ-4) จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทนุภายนอก 
(คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 52 
(13 เร่ือง) 

บรรลุ  

7.1ข (ฉ-6) จ านวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการด าเนินงานตามบริบทของ
ส่วนงาน (คณะนิติศาสตร์) 

1 ระบบ 3 ระบบ บรรลุ  

7.1ข (ฉ-7) จ านวนชุมชนที่หน่วยงานมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหา (คณะ
นิติศาสตร์) 

3 ชุมชน 3 ชุมชน บรรลุ  

7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด (KPIs, 
C.1) 

ร้อยละ 25 
(ปัจจุบนัยอด
นิสิตคงเหลือ 

185 คน) 

ร้อยละ 
34.49 

บรรลุ √ 

7.1ข-1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ร้อยละ 25 
(ปัจจุบนัยอด
นิสิตคงเหลือ 

185 คน) 

ร้อยละ 4.03 บรรลุ  

7.1ข-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล 
(TSU01, C.7) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ  

7.1ข-3 อัตราการคงอยู่ของนิสิต (KPIs, C.1) ร้อยละ 58 
(ปัจจุบนัเหลือ

นิสิต 1,518 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

68.69) 

ร้อยละ 
92.78 

บรรลุ √ 

7.1ข-3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ร้อยละ 58 
(ปัจจุบนัเหลือ

นิสิต 1,518 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

68.69 

ร้อยละ 
92.78 

บรรลุ  

7.1ข-5 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนเงนิทุนวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทนุภายนอก (KPIs) 

ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 
 (2 คน) 

บรรลุ √ 

7.1ข-7 จ านวนเงนิงบประมาณบริการวิชาการที่ได้รับจากแหลง่ภายนอก ร้อยละ 5 1,598,540 บาท บรรลุ  
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.1ค (ฉ-1) จ านวนความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยต่างชาตดิ้านวชิาการ (ทัง้ที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) (คณะนิติศาสตร์) 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม บรรลุ  

7.1ค-1 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวตา่งชาติ (Inbound) 
(TSU07) 

ร้อยละ 100 (1 
หลักสูตร) 

ร้อยละ 100  บรรลุ  

7.1ค-1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound ร้อยละ 100 (1 
หลักสูตร) 

ร้อยละ 100 
(1 หลักสูตร) 

บรรลุ  

7.1ค-1.2 จ านวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound (ด าเนินกิจกรรม
ทางวชิาการ) 

2 คน 2 คน บรรลุ  

7.1ค-2 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลยัที่ไปท ากิจกรรมทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ (Outbound) (TSU08) 

4 คน 1 คน ไม่บรรล ุ √ 

7.1ค-2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ  

7.1ค-2.2 จ านวนนิสิตประเภท Outbound 3 คน 1 คน ไม่บรรล ุ √ 

7.1ค-2.3 จ านวนคณาจารยป์ระเภท Outbound 1 คน 4 คน บรรลุ  

7.2ก (ฉ-1) ระดับความพงึพอใจของนิสิตต่อโครงสร้างพื้นฐานสิง่อ านวย
ความสะดวก สภาพแวดล้อม และการให้บริการที่สนบัสนุนความเป็น
นานาชาติ (คณะนิติศาสตร์) 

ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 
3.75 

บรรลุ  

7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะฯ (C.11) ค่าเฉลี่ย 3.40 ค่าเฉลี่ย 
3.65 

บรรลุ  

7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดบัปริญญาตรีปสีุดทา้ยต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร (KPIs, C.11) 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 
3.88 

บรรลุ  

7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ (KPIs, C.11) ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเฉลี่ย 
4.38 

บรรลุ  

7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวชิาการ (KPIs, C.11) ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 
4.71 

บรรลุ  

7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (KPIs, C.11) 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 
3.14 

ไม่บรรล ุ √ 

7.2ก-6 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทนุจากภายนอก (KPIs, 
C.11) 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 
3.17 

ไม่บรรล ุ √ 
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต (KPIs, C.11) ร้อยละ 12 
(ปัจจุบนัลาออก
ไปจ านวน 163 
คน คิดเป็นร้อย

ละ 7.38) 

ร้อยละ 4.03 บรรลุ  

7.2ก-7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ร้อยละ 12 
(ปัจจุบนัลาออก
ไปจ านวน 163 
คน คิดเป็นร้อย

ละ 7.38) 

ร้อยละ 
43.92 

ไม่บรรล ุ √ 

7.2ก-9 ร้อยละความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
(KPIs, C.11) (ส านักหอสมุด) 

ร้อยละ 3.25 ร้อยละ 3.91 บรรลุ  

7.2ก-11 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ด าเนินการกลัน่กรอง/พิจารณาแก้ไขตาม
ขั้นตอน ภายใน 15 วัน (KPIs) 

ร้อยละ 80 ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

(ร้อยละ 0) 

บรรลุ  

7.3ก (ฉ-1) จ านวนของอาจารยท์ี่เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มขึ้น (คณะ
นิติศาสตร์) 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 0  ไม่บรรล ุ √ 

7.3ก (ฉ-2) จ านวนผลงานทางวชิาการของสายสนบัสนุน(นบัเฉพาะผลงาน
ที่น ามาใช้สนับสนนุการด าเนนิงานตามพันธกิจของส่วนงาน) (คณะ
นิติศาสตร์) 

2 เร่ือง 2 เร่ือง บรรลุ √ 

7.3ก (ฉ-3) ร้อยละของความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร (นโยบาย การบริหารงาน สภาพแวดล้อม สวัสดิการ ความสัมพันธ์
กับผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน) (คณะนิติศาสตร์) 

ค่าเฉลี่ย 3.50 3.88 บรรลุ  

7.3ก (ฉ-4) ร้อยละของบุคลากรที่น าเอาความรู้ ทักษะมาใช้ในการพัฒนา
งาน ภายใน 1 ปี (ที่เข้ารับการฝกึอบรม) (คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 บรรลุ  

7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก (KPIs, C.5) ร้อยละ 12 ร้อยละ 8  
(2 คน) 

ไม่บรรล ุ √ 

7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ (KPIs, C.5) ร้อยละ 16 ร้อยละ 12 
(3 คน) 

ไม่บรรล ุ √ 
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ความเสี่ยง 

7.3ก-5 ร้อยละของคณะที่มีอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเตม็เวลา
เทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (KPIs, C.5) 

1 : 40.16 1 : 41 บรรลุ  

7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดา้นบรรยากาศการท างาน (KPIs, 
C.11) 

สายวชิาการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.25) 
สายสนับสนนุ 
(ค่าเฉลี่ย 3.25) 

สายวชิาการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.32)  

สาย
สนับสนนุ 

(ค่าเฉลี่ย 3.35) 

บรรลุ  

7.3ก-7 ระดับความผูกพนัของบคุลากร (KPIs) สายวชิาการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.70) 
สายสนับสนนุ 
(ค่าเฉลี่ย 3.70) 

สายวชิาการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.84)  
สายสนบัสนุน 
(ค่าเฉลี่ย 3.92) 

บรรลุ  

7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดบัของมหาวิทยาลัย 
(TSU11) 

สายวชิาการ 
(ร้อยละ 70) 
สายสนับสนนุ 
(ร้อยละ 70) 

สายวชิาการ
(ร้อยละ 64.70)  
สายสนบัสนุน 
(ร้อยละ 69.40) 

ไม่บรรล ุ √ 

7.3ก-9 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา 
(KPIs, C.10) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ  

7.3ก-10 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจ าเปน็ของส่วน
งาน/หน่วยงานอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง (KPIs, C.10) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บรรลุ  

7.4ก (ฉ-1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏบิัติการประจ าป ี(คณะ
นิติศาสตร์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  บรรลุ  

7.4ก (ฉ-2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรู้ เข้าใจทิศทางขององค์กร 
(คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
13.51 

ไม่บรรล ุ √ 

7.4ก (ฉ-3) การประเมินการปฏบิัติหน้าที่ของผูน้ าสูงสดุและผู้น าระดับสูง
ของส่วนงาน (คณะนิติศาสตร์) 

ระดับ 3  ระดับ 4 บรรลุ  

7.4ก (ฉ-4) จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ภายใน15 วัน (คณะ
นิติศาสตร์) 

ร้อยละ 100 ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

(ร้อยละ 0) 

บรรลุ  

7.4ก (ฉ-5) ระดับความเชื่อมัน่ดา้นธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร (คณะ
นิติศาสตร์) 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 
4.03 

บรรลุ  
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ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.4ก (ฉ-6) ร้อยละของผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนบัสนนุและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน (คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ  

7.4ก (ฉ-7) ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนบัสนนุและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน (คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ  

7.4ก (ฉ-8) จ านวนโครงการ/กจิกรรมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและชุมชน (สนองความต้องการของชุมชนหรือการ
ส ารวจความต้องการและจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการ) (คณะ
นิติศาสตร์) 

5 โครงการ/
กิจกรรม 

23 โครงการ บรรลุ  

7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร (KPIs) ระดับ 3 ระดับ 3 
(ค่าเฉลี่ย 3.62) 

บรรลุ  

7.4ก-3 การประเมินการปฏิบัตหิน้าที่ของสภามหาวทิยาลัย (KPIs, C.8.1) ระดับ 3 ระดับ 4 บรรลุ  

7.4ก-4 การประเมินการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้น าสูงสุดและผู้น าระดับสูงของ
คณะฯ (KPIs, C.8.2) 

 4 บรรลุ  

7.4ก-6 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน (KPIs, C.7) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ  

7.4ก-7 จ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร (KPIs) 0 คร้ัง 0 คร้ัง บรรลุ  

7.4ก-8 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อคณาจารย์และบุคลากร 
(KPIs) 

0 คร้ัง 0 คร้ัง บรรลุ  

7.4ข (ฉ-1) จ านวนกระบวนงานที่ได้จัดท าขึ้นหรือได้รับการปรบัปรุงตามผล
การประเมิน (Work Process) (คณะนิติศาสตร์) 

10 กระบวนงาน 25 
กระบวนงาน 

บรรลุ  

7.4ข (ฉ-2) จ านวนฐานข้อมูลทีส่นับสนนุประเดน็ยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงาน (คณะนิติศาสตร์) 

4 ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล บรรลุ  

7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยั (KPIs, C.9) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
80.82 

บรรลุ  

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(KPIs, C.9) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
80.82 

ไม่บรรล ุ √ 

7.5 (ฉ-1) ค่าใช้จา่ยต่อหัวนิสิตลดลง (คณะนิติศาสตร์) ร้อยละ 3 ร้อยละ 
28.02 

บรรลุ  

7.5 (ฉ-2) งบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการท ากิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ (คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 
35.75 

บรรลุ  
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.5 (ฉ-4) ร้อยละการรับนสิิตภาคปกติ (สงขลา) (คณะนิติศาสตร์) ร้อยละ 100 ร้อยละ 
104.5 

บรรลุ  

7.5 (ฉ-5) ร้อยละการรับนสิิตภาคปกติ (พัทลุง) (คณะนิติศาสตร)์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 
77.66 

บรรลุ  

7.5 (ฉ-6) ร้อยละการรับนสิิตภาคสมทบทุกแผนการเรียน (คณะนิติศาสตร์) ร้อยละ 70 ร้อยละ 46 ไม่บรรล ุ √ 

7.5-1 การเพิ่มข้ึนของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น 
(TSU12) 

ร้อยละ 5 
(39,000,000 บาท) 

ร้อยละ 4.67 
(36,392,040 บาท) 

ไม่บรรล ุ √ 

7.5-2 ความสามารถในการท าเงนิเหลือจ่าย (TSU13) ร้อยละ 16.90 ร้อยละ 
17.44 

บรรลุ  

7.5-3 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (KPIs, C.1) ร้อยละ 90 ร้อยละ 
97.06 

บรรลุ  

รวม 73 ตัวบ่งชี ้  4 บรรลุ 59 
(ร้อยละ 80.82)  
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ส่วนที่ 3  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบรหิารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏบิัติงานประจ าปี 

คณะนิติศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2561 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1  ความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ยุทธศาสตร์คณะที่ 1  ความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เป้าประสงค ์   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับนานาชาติมีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรูท้ี่ใช้ชุมชนเปน็ฐาน 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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1. การรับนิสิต 
ภาคสมทบ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อรับนิสิตภาคสมทบ
ทุกแผนการเรียนให้ได้
ตามแผน 
 
 
 
 

O1 การรับนิสิตภาคสมทบต่ า
กว่าแผน (ร้อยละ 46) 
เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพนัธ์และการตลาด
เชิงรุก  

√  5 5 25    √ ควบคุมความเสี่ยงโดย 
1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
2. กิจกรรมการตลาดเชิงรุกในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
3. ปรับแผนการรับนิสิต 
4. ปรับวิธีการรับนสิิต 

ส.ค. 61-ก.ค. 62 
รองคณบดี 

 (อ.กฤษฎา)/ 
งานบริการการศึกษา  
/งานประชาสัมพันธ์  
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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2. การมีงานท าของ
บัณฑิตปริญญาตรีภายใน 

1 ปีหลังจากจบ
การศึกษา 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้บัณฑิตปริญญาตรีที่
ไม่ศึกษาต่อระดับทีสู่งขึ้น
ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

O2 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ค่อนข้าง
น้อย (ร้อยละ 44.53) 
เนื่องจากกระบวนการผลิต
บัณฑิตยังไม่มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เพียงพอในการ
ส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลังจากการ
ส าเร็จการศึกษา 

 √ 5 5 25    √ ควบคุมความเสี่ยงโดย 
1. ปรับวิธีการจัดเรียนการสอนโดยเน้น
ทักษะเชิงปฏบิัติดา้นวชิาชีพกฎหมาย 
    - โครงการศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง (กิจกรรมเสริม
หลักสูตร) 
    - โครงการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประกอบ
อาชีพ 
     - โครงการพัฒนาทักษะการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กฎหมาย 
     -  โครงการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับสังคมยุค
ดิจิทัล 
     - โครงการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

ส.ค. 61-ก.ค. 62 
ประธานสาขาวิชา/

ผู้ช่วยคณบดี                 
(อ.เจษฎา) / 

รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/
อ.ประจ าหลักสูตร 

งานบริการการศึกษา/ 
งานพฒันานสิิต 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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     -  โครงการอบรมวิชาชีพนกั
กฎหมายส าหรับนักกฎหมาย 
     - โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นิสิต  
2. แนะแนวการเตรียมความพรอ้มก่อน
การออกไปประกอบอาชีพ 
     - โครงการปัจฉิมนิเทศ 
3. โครงการนิสิตฝึกงาน 
4. ประสานสถานประกอบการ/
ส านักงานจดัหางานเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ 
5. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อสร้าง
ความผูกพัน และเป็นเครือข่ายในการ
ท างานของบัณฑิตใหม่ 
6. ท าวิจัยสถาบันเพื่อทราบความ
คาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตต่อทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะ
ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพของ
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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บัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ และน าผล
การศึกษามาปรบัปรุงหลักสูตร และ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตอ่ไป 
7.  วิจัยสถาบัน เสน้ทางความกา้วหน้า
ในอาชีพของบัณฑิตหลักสูตรนิตศิาสตร
บัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ เพื่อส ารวจ
ข้อมูลศิษย์เก่าว่าส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพใด และอยู่ในองค์กรใดมากที่สุด
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจใน
การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เหมาะสม 
8. วิเคราะห์ความต้องการและความ
คาดหวังของนิสิตในการประกอบอาชีพ
หลังจากส าเร็จการศึกษา 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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9. ปรับวิธีการสอนของคณาจารย์ให้
นิสิตมีการประกอบอาชีพได้
นอกเหนือจากด้านวิชาชีพกฎหมาย 
10. ก าหนดกิจกรรมในชั้นปีที่ 3-4 
เพื่อให้นิสิตค้นหาตนเองว่าต้องการ
ประกอบอาชีพใด 
11. กิจกรรมติวสอบ ก.พ. ให้แก่นิสิตปี
ชั้นปทีี่ 3-4 
 

3. การผลิตบัณฑิตที่
ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

O3 ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความ
พึงพอใจต่อบัณฑิต (วัดจาก 
LO/ELO) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.83) 
เนื่องจาก LO/ELO ของ
หลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 √ 5 5 25   - √ ควบคุมความเสี่ยงโดย 
1. ก าหนด ELOs ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิต ที่มุ่ง
ผลิตบัณฑิตตาม LO/ELO  
 

ส.ค. 61-ก.ค. 62 
ประธานสาขาวิชา/

ผู้ช่วยคณบดี                 
(อ.เจษฎา) / 

รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร/ 
งานบริการการศึกษา  

/งานพัฒนานิสิต 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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4. การเผยแพรง่าน

วิชาการของนิสิตระดับ

ปริญญาตร ี

วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมการผลิตผล

งานวชิาการของนิสิต

ระดับปริญญาตรีให้มี

การเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

 

O4 การเผยแพรง่านวิชาการ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ค่อนข้างน้อย (2 ชิน้) 
เนื่องจากขาดระบบการ
สนับสนนุการผลติผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพของนิสิต
เพื่อเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
 
 

√  5 3 15    √ ควบคุมความเสี่ยงโดย 
1. ส่งเสริมให้คณาจารยผ์ลักดันให้นิสิต
ผลิตงานวชิาการต่อยอดจากรายวิชา
การวิจัยทางนิสิตศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2. พัฒนากระบวนการผลิตผลงาน
วิชาการของนสิิตที่มีคุณภาพเพือ่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ส.ค. 61-ก.ค. 62 
ประธานสาขาวิชา / 
รองคณบดี(อ.ศุภวีร์)/ 
งานบริการการศึกษา 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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5.บัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาตามแผน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้บัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาตามจ านวน
เป้าหมายทีไ่ด้ตั้งไว้ในแต่
ละป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O5 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากนิสิตออกกลางคนั
ค่อยข้างสูง  
 

 √ 5 5 25    √ ควบคุมความเสี่ยง โดย 
1. พัฒนาระบบการแก้ปัญหานสิิตออก
กลางคัน  
    - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
    - ระบบการรายงานผลการเข้าชั้น
เรียน/ผลการเรียน 
    - ระบบคลนิิกให้ค าปรึกษาพเิศษ 
    - ระบบการเสริมทักษะที่ส่งเสริมการ
เรียน 
    - ระบบการพฒันาสมรรถนะสากล
และการมีงานท า 
    - ระบบการให้ทุนการศึกษา 
    - ระบบการพฒันานสิิตสู่ความเป็น
เลิศ 
2. การวิจัยสถาบันเร่ืองนสิิตออก
กลางคันโดยการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ส.ค. 61-ก.ค. 62 
ประธานสาขาวิชา/ 
ผู้ช่วยคณบดี  
(อ.เจษฎา) 
รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/ 
งานบริการการศึกษา/ 
งานพฒันานสิิต 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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6. การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกของ
คณาจารย์ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้คณาจารย์มี
การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกตาม
แผนการพัฒนาตนเอง
รายบุคคล 

O6 คณาจารย์ไมส่ามารถ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้
ตามแผน เนื่องจากขาดการ
เร่งรัดติดตามการด าเนนิงาน
ตามแผนการพัฒนาตนเอง 

√  5 5 25     1. จัดท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
2. ติดตาม เร่งรัด การพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
3. มอบหมายตัวชี้วัดในการจัดท า
ข้อตกลงก่อนปฏิบัติงาน 

รองคณบดี 
(อ.กฤษฎา)/ 
งานบุคคล 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 2  ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์คณะที ่2 ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
เป้าประสงค ์ ผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ หรือที่น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงสงัคมหรือเชิงพาณิชย ์

 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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7. การเสนอขอรับทุน
วิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 
วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมการผลิตผล
งานวชิาการของนิสิต
ระดับปริญญาตรีให้มี
การเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

O7 คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 8 = 2 
คน) เนื่องจากบุคลากรยังขาด
ประสบการณ์และทักษะใน
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนนุทุนจากแหล่งทนุ
ภายนอก 

 √ 5 5 25    √ 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับสนับสนนุทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก  
     - โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสร้างงานวิจัยรับใช้
สังคม (การวิจัยเชิงบูรณาการ) 
2. จัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง 
3. สร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัย
ในภูมิภาค 

ส.ค.61-ก.ค. 62 
รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/ 
งานวิจยั  
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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 ผู้ให้ทุนวิจัยจากภายนอกมี
ความพึงพอใจค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากนักวิจัยส่งผลงานลา่ช้า  

 √ 5 5 25    √ 1. จัดกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัย 
2. จัดระบบติดตาม ประเมินผล
งานวิจยัที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ส.ค.61-ก.ค. 62 
รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/ 

งานวิจยั 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3  ความเป็นนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์คณะที่ 3  ความเป็นนานาชาต ิ
เป้าประสงค ์   พัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ที่เป็นนานาชาติ 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 ภา

ยใ
น 

ภา
ยน

อก
 

โอ
กา

ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ยอ
มร

ับ 

หล
ีกเ

ลี่ย
ง 

ถ่า
ยโ

อน
 

คว
บค

ุม 

8. การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนิสิตกับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 
วัตถุประสงค ์
สนับสนุนให้เกดิการ
แลกเปลีย่นอาจารย์และ

นิสิตกับมหาวทิยาลัยใน
ต่างประเทศที่มีการท า 
MOU เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์

O8 นิสิตหรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่ไปท ากิจกรรม
ทางวชิาการกับตา่งประเทศ 
(Outbound) มีจ านวนน้อย 
(ในปีการศึกษา 2560 มีนิสิต 
จ านวน 1 คน และอาจารย์
จ านวน 4 คน) เนื่องจากขาด
การส่งเสริมจากส่วนงาน 

 √ 5 5 25    √ ควบคุมความเสี่ยงโดย 
1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต กบั
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ และมีการ
ด าเนินกิจกรรมตาม MOU อย่าง
ต่อเนื่อง  
- โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 
- โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกบั
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 

ต.ค.61-ก.ย. 62 
ผู้ช่วยคณบด ี
(อ.ปพนธีร์) / 
งานวิเทศน ์
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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และนิสติให้มีสมรรถนะ
สากล และมีการร่วมมือ
ทางวชิาการอย่างเป็น
รูปธรรม 

- โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติ 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4  การบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์คณะที ่4 การบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
เป้าประสงค ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขบัเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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9. การสร้างเสริม
องค์กรแห่งความสุข 
วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความสุขอย่างสมดุลใน 
8 มิต ิ

O9 บุคลากรมีดัชนีค่าเฉลี่ย
ความสุขค่อนข้องต่ า             
(ร้อยละ 67) เนื่องจากการจัด
กิจกรรมตามแผนเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุขไม่
สามารถสร้างความสุขให้กับ
บุคลากรได้อยา่งแท้จริง 

 √ 5 5 25    √ 1. ผู้บริหารทุกระดับร่วม
ขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุข 
2. สร้างบรรยากาศการและ
วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคคลากร 
     - โครงการเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุข 
 

ส.ค.61-ก.ค. 62 
รองคณบดี 
(อ.กฤษฎา)/ 

หัวหน้าส านักงานคณะ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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10. การเตรียมรับ
อัคคีภัย 
วัตถุประสงค ์
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ตระหนักถึงผลเสียหาย
เมื่อเกิดอัคคีภัยและ
ช่วยกันป้องกนั 

O10 บุคลากรอาจได้รับ
อันตรายจากเพลิงไหม้
เนื่องจากขาดความรู้ในการ
ดับเพลิงและหนีไฟ 

 √ 5 5 25     ควบคุมความเสี่ยงโดย 
1. ร่วมกับงานอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยจัดอบรมและ
ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น 
2. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจ าอาคาร 
3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
4. รณรงค์ให้บุคลากรตรวจสอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเลิกงาน 
5. จัดให้มีมีสัญญาณเตือนภัย 

ส.ค. 61-ก.ค.62 
หัวหน้าส านักงาน/ 

งานอาคารและสถานที่ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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11. ดูแลทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยของ
บุคลากรในคณะ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้นิสิต/บุคลากร
ของคณะมีความ
ปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาเมื่ออยู่ภายใน
คณะ ทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

O11 บุคลากรอาจได้รับ
อันตรายในชีวติและทรัพยส์ิน
เนื่องจากมีจุดสถานที่
ล่อแหลม 

 √ 5 5 25     1. จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายใน
อาคารคณะ 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าอาคาร 
 3. จัดให้มีระบบสแกนลายนิ้ว
เมือส าหรับเข้าอาคารนอกเวลา 

ส.ค. 61-ก.ค.62 
หัวหน้าส านักงาน/ 

งานอาคารและสถานที่ 

 O12 บุคลากรอาจได้รับ
อันตรายในชีวติและทรัพยส์ิน
เนื่องจากตึกถล่มอันเกิดจาก
การเสื่อมสภาพของอาคาร
และมีการก่อสร้างในพืน้ที่
ใกล้เคียง 

  5 5 25     1.ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
โครงสร้างอาคาร 
2. มอบหมายบุคลากร
ตรวจสอบ และรายงานสภาพ
อาคารอย่างต่อเนื่อง 

ส.ค. 61-ก.ค.62 
หัวหน้าส านักงาน/ 

งานอาคารและสถานที่ 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ความเสี่ยงด้านการการเงิน (Financial Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5  ความมั่นคงทางการเงิน 
ยุทธศาสตร์คณะที ่5 ความมั่นคงทางการเงิน 
เป้าประสงค ์ สร้างความมัน่คงดา้นฐานะทางการเงินด้วยการหารายได้ การบริหารสินทรัพย์ และบริหารต้นทนุ 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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12. แสวงหารายได้อื่น
เพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อแสวงหารายได้อื่น
นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

F1 การเพิ่มรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษามี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากมี
คู่แข่งในการจัดการศึกษามาก
ขึ้น และประเทศไทยเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย (ปีการศึกษา 
2560 รายได้ทั้งค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 4.73) 

 √ 5 5     √ 1. สร้างหลักสูตรระยะสัน้ 
หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อแสวงหา
หารายได้พึ่งพาตนเอง 
2. การบริการวิชาการเพื่อหา
แสวงหารายได้โดยขอสนับสนุน
ทุนจากแหล่งทนุภายนอก 
3. การรับจ้างวิจัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้

ผู้ช่วยคณบดี  
(อ.จิรนันทร์)/ 

รองคณบดี(อ.กฤษฎา) 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานภายนอก 
5. เสนอปรับปรุงระเบียบการ
จัดหารายได้ต่อมหาวทิยาลัย 
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แผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที 1  ความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ยุทธศาสตร์คณะที่ 1  ความเป็นเลิศดา้นการผลิตบณัฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เป้าประสงค ์   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับนานาชาติมีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรูท้ี่ใช้ชุมชนเปน็ฐาน 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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13. การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
คณาจารย์ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้คณาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

C1 กฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
คณาจารย์มีการปรบั
ใหม่ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 
2561 ส่งผลต่อการ
ยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการของ

 √ 5 4 20    √ 1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน
ลักษณะทีป่รึกษาในการจัดท าผลงาน
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ (ผศ./รศ./ศ.) อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การออกแบบการวิจัย 
การตีพิมพ์บทความวิจัยและวิชาการ
ในระดับนานาชาติฯลฯ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงระเบียบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการที่มุ่งเน้นทกัษะ
การวิจัยมากข้ึน 

ส.ค. 61-ก.ค. 62 
รองคณบดี 
(อ.กฤษฏา)/ 
งานบุคคล 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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คณาจารย์ และการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของคณะ  

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ด ี
- โครงการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
- โครงการสนบัสนนุการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ 
2. มอบหมายตัวชี้วัดในการจัดท า
ข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีที่
ตอบสนองต่อการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย ์
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แผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4  การบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์คณะที ่4 การบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
เป้าประสงค ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขบัเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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14 . การผลิตผลงาน
ทางวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน และ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
เพื่อประโยชน์ในการ

C2 กฎระเบียบ
เก่ียวกับ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพมีแนวโน้มที่จะ
ปรับเปลี่ยนซึ่งสง่ผล
ต่อความมั่นคงทาง
วิชาชีพของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย และ
การประกันคุณภาพ
ของคณะในอนาคต  

 √ 5 3 15    √ 1. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
    - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้นว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานประจ าสู่
ความเป็นเลิศ 
     - โครงการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 

ส.ค. 61-ก.ค. 62 
หัวหน้าส านักงาน
คณะ/บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/
สาเหตุความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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พัฒนางานและพัฒนา
ตนเองในต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

2. มอบหมายตัวชี้วัดในการจัดท า
ข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

15. การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
บุคลากร 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้อาจารย์และ
บุคลากรปฏบิัติตาม
จรรยาบรรณ 
 

C3 บุคลากรอาจ
ปฏิบัติผิด
จรรยาบรรณได้ 
เนื่องจากขาดการให้
ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณและ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณ
แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 √ 3 5 15    √ ควบคุมความเสี่ยงโดย 
1. จัดประกาศจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุนให้ทราบ
และถือปฏิบัติ  
2. มีการส่งเสริมโดยผู้บริหาร 

ส.ค. 61-ก.ค.62 
กลุ่มงานบริหาร/ 
ผู้บริหารทุกระดับ 
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การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง 

ตามแผนควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนการควบคุมภายใน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4  การบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์คณะที ่4 การบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
เป้าประสงค ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขบัเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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1. การสร้างการรับรู้ 
และความเข้าใจของ
บุคลากรต่อทิศทาง
องค์กร 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้สร้างความเข้าใจ 
และการรับรู้เก่ียวกับ
ทิศทางขององค์กร 

S1 บุคลากรที่รับรู้และเข้าใจ
ทิศทางขององค์กรมีค่อนข้าง
น้อย (ร้อยละ 13.51) 

√  5 5     √ 1. ผู้น าระดบัสูงถ่ายทอดทิศทาง 
และแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
คณะให้บุคลากรรับทราบในที่
ประชุมบุคลากรทุกคร้ัง  
2. สื่อสารทิศทางองค์กรใน
รูปแบบตา่งๆ เชน่ เวปไซต์ ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ  

คณบดี/ผูบ้ริหาร/ 
งานประชาสัมพนัธ์/

งานแผนงาน 
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แผนการควบคุมภายใน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที 1  การพัฒนาความเปน็เลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเปน็เลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์คณะที่ 1  การพัฒนาความเปน็เลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเปน็เลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์    ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์คุณภาพและสมรรถนะสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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2. การจัดการเรียนการ
สอนตามนโยบาย 
Thailand 4.0 
วัตถุประสงค ์
เพื่อจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 และ
เข้าถึงสไตล์การเรียนรู้
ของผู้เรียนในยุคโลก
ดิจิทัล 

O13 การจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบที่ทนัสมัย 

และเหมาะสมกับ life style 

ของผู้เรียนในยุค Thailand 

4.0 และโลกแห่งดิจิทัล ยัง

ค่อนข้างน้อย (2 รายวชิา) 

เนื่องจากขาดกระบวนการ

√  5 3 15    √ ควบคุมความเสี่ยงโดย 
1. ส่งเสริมให้คณาจารยน์ าระบบ 
TSU E Learning หรือใช้ระบบ
สารสนเทศอ่ืนในการเรียนการสอน 
     - โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการท างานในยุค 4.0 

ต.ค.61-ก.ย. 62 
ประธานสาขาวิชา/ 

รองคณบดี (อ.ศุภวีร์) 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/

โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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 ส่งเสริมการจัดกาเรียนการ

สอนด้วยระบบ e-Learning  

2. มอบหมายภาระงานตาม
ข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปี
ให้กับคณาจารย ์
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แผนการควบคุมภายใน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4  การบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์คณะที ่4 การบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
เป้าประสงค ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขบัเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค ์

รายการความเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

 
 

แหล่งที่มา วิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 
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3. การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
วัตถุประสงค ์
เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติโดยการจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปี
และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่ชดัเจนใน
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด
และค่าเปา้หมาย 

O14 การด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปตี่ า
กว่าเป้าหมาย (ร้อยละของ
ตัวชี้วัดทีบ่รรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปี ร้อย
ละ 80.82) เนื่องจากระบบ
ติดตามงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

√  5 5     √ 1. การติดตามงานรายเดือน 
และรายไตรมาสจากผู้บริหารที่
เก่ียวข้อง และงานแผนงาน 
2. การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน จากงาน
การเงิน 

ผู้บริหาร/ประธาน
โครงการ/งาน

แผนงาน/งานการเงิน 



 

 
 

 
 
 
 

 

 


