คํานํา
คูมือการจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย สําหรับหนวยงานระดับ
คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย/โครงการ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภายในได
ใชเปนแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน และเพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
บุคลากรและมหาวิทยาลัยวา ผลสําเร็จของงานจะบรรลุผลตามเปาหมายเพราะไดมีการบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดอยางรอบคอบ
ทั้งนี้ระบบควบคุมภายในจะ
สัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายไดก็ตอเมื่อ บุคลากรทุกระดับไดมโี อกาสเขามามีสวนรวมในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการตามระบบที่กาํ หนดไว
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในเรื่องของระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ไดนํา
แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และ ระบบควบคุมภายในตามแบบของสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมาผสานหลอมรวมใหการบริหารจัดการ ของหนวยงานระดับ
คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย/โครงการ ไมยุงยากซับซอน หรือตองแยกสวนงานประกันคุณภาพกับงาน
ควบคุมภายในออกจากกัน เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม

งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กุมภาพันธ 2550
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สวนที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ
มหาวิทยาลัยจึงไดมีนโยบายใหหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยทุกระดับจะตองจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยถือเปนหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหาร
และผูปฏิบัติ เพื่อปองกันความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามภารกิจ
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/กอง/
ศูนย/โครงการ ตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําแนวทางการดําเนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแมโจ เผยแพรใหหนวยงานภายในใชเปนแนวทางในการจัด
วางระบบควบคุมภายในของหนวยงานตามแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยไดกําหนดไว
ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดวางระบบควบคุมภายในขึ้น 7 ดาน ไดแก
1. ดานการจัดการ
2. ดานงบประมาณ
3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ดานทรัพยสิน
5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดานการเงิน
7. ดานการบริหารงานเอกสาร
การจัดวางระบบควบคุมภายในที่ผานมาประสบปญหาในเรื่องของความรู ความเขาใจ
ทั้งในสวนผูบ ริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ถึงความจําเปน ความสําคัญและประโยชนของการ
จัดใหมีระบบควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน
การควบคุมภายในที่ไดดําเนินการเปนไปใน
รูปแบบทีบ่ ุคลากรเปนสวนนอยที่มีสวนรวมในการจัดวางระบบ
และเมื่อถึงเวลาทีต่ องจัดทํา
รายงานสงใหมหาวิทยาลัยก็จะเปนรายงานที่ทําโดยบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมาย
โดยไมมีการประเมินระบบควบคุมภายในที่ไดดําเนินงานไปแลววามีจุดบกพรอง
มีขอควร
ปรับปรุงอยางไร และแนวทางในการดําเนินงานในปตอ ๆ ไปจะอยูในรูปแบบใด ทั้งนี้การจัด
วางระบบควบคุมภายในและการดําเนินการตามระบบที่ไดจัดวางไว ควรเริ่มมาจากการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกระดับของหนวยงานเปนอันดับแรก เพราะระบบควบคุมภายในที่ดีจะสราง
ความมั่นใจใหหนวยงาน วาการดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลุเปาหมายอยางแนนอน ใน
ขณะเดียวกันการควบคุมภายในก็มิไดเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้น แตเปนกิจกรรมที่แทรกอยูในการ
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ปฏิบัติงานตามปกติ เพียงแตเปนกิจกรรมหนึ่งที่ตองจัดใหมีการระดมความคิดเห็น การทํา
ความตกลงรวมกันในการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมรับผิดชอบ
โดย
ตองไมลืมที่จะจัดใหมีการเผยแพรระบบควบคุมภายในใหแกบุคลากรและหนวยงานภายนอกได
รับทราบ
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของวาหนวยงานมีระบบการควบคุมที่
เหมาะสม เพียงพอ ตอการมุงสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค ภารกิจ เปาหมาย ของหนวยงาน
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมใหความรู
ดานระบบควบคุมภายใน อยางตอเนื่อง โดยไดเรียนเชิญวิทยากรทั้งจากสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ภูมิภาคที่ 8 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลัง และจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มาบรรยายใหความรูและแลกเปลีย่ นประสบการณในการดําเนินงานรวมกัน ทั้งนี้
บุคลากรที่เขารับการอบรมประกอบไปดวยผูบริหาร ระดับตน ระดับ กลางและระดับสูง รวมทั้ง
บุคลากรผูปฏิบัติงานจากทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย
การแบงสวนราชการ
มหาวิทยาลัยมีการแบงสวนราชการออกเปน 10 คณะ 2 วิทยาเขต และ 2 สํานัก ดังนี้
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. คณะวิทยาศาสตร
3. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะเศรษฐศาสตร
7. คณะศิลปศาสตร
8. คณะพัฒนาการทองเที่ยว
9. คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร
10. วิทยาลัยบริหารศาสตร
11.มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
12. มหาวิทยาลัยแมโจ –ชุมพร
13. สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
14. สํานักงานอธิการบดี
จํานวนบุคลากร
ในปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 1,275 คน แยกเปน
1. บุคลากรสาย ก
จํานวน 418 คน
2. บุคลากรสาย ข
จํานวน 244 คน
3. บุคลากรสาย ค
จํานวน 613 คน
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ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
ปรัชญา
มุงมั่นพัฒนาบัณฑิตสูความเปนผูอ ุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อความเจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเปนรากฐาน
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการทางการเกษตร (Center
of Excellence in Agriculture) ที่มีขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ เปน
ศูนยกลางของการเรียนรูทมี่ ีองคความรู วิทยาศาสตรชีวติ ( Life Science) เชิงบูรณาการ สราง
และถายทอดนวัตกรรมสูช มุ ชนที่ยึดคนเปนศูนยกลาง
มุงสรางบัณฑิตใหเปนผูประกอบการ
มืออาชีพที่มีคุณภาพทั้งทางทักษะ ดานภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดาน
การเกษตร วิทยาศาสตรประยุกต และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ตามความตองการ
ของสังคมและตลาดแรงงาน
2. ขยายโอกาสใหผูดอยโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3. สรางและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางการเกษตรและวิทยาศาสตรประยุกตเพื่อการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีสู
สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานการเกษตร เพื่อเปนที่พึ่ง
ของตนเองและสังคม
6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
7. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
โปรงใสในการบริหารงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจ สามารถผลิตบัณฑิตที่อุดมดวยปญญา อดทน สูงาน
มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดงี าม
สามารถเปนผูป ระกอบการที่มีทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวใหทันตอ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
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2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจ
มีผลงานวิจัยในดานการพัฒนานวัตกรรมและองค
ความรู วิทยาศาสตรชีวติ เพื่อนํามาพัฒนาดานการเรียนการสอนและถายทอดสู
ชุมชนและสังคม
3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจ เปนศูนยกลางของการเรียนรูเชิงบูรณาการของคนทุก
ระดับ เปนแหลงคนควาและรวบรวมองคความรูทางวิชาการ วิชาชีพ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4. เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจ
เปนศูนยกลางของการศึกษาที่มคี วามรวมมือทาง
วิชาการรวมกับสถาบันและองคกรดานการศึกษาทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ง
เปนศูนยกลางการเสริมสรางขีดความสามารถของมนุษยดานการพัฒนาใน
ประเทศเขตอนุภาคลุมน้ําโขง
5. เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจ มีความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งดานงบประมาณ
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปรงใส
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สวนที่ 2
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ที่ใชบงั คับอยูในปจจุบันนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) กําหนด
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหัวหนา
หนวยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มุงลดการรั่วไหล การสูญเปลา ความผิดพลาด
ความเสียหาย จากการใชทรัพยากรของชาติที่ขาดประสิทธิผลประสิทธิภาพ
ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตรวจพบวาสวนใหญมีสาเหตุมาจากจุดออนของการควบคุม
ภายใน
สาระสําคัญของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ตัวระเบียบ ประกอบดวยระเบียบ 9 ขอ โดยมีระเบียบที่สําคัญดังนี้
ระเบียบฯ ขอ 5 กําหนดใหฝายบริหารเปนผูรบั ผิดชอบนํามาตรฐานการควบคุมภายใน
ทายระเบียบนีไ้ ปใชเปนแนวทางจัดวางระบบควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายใน 1 ป และรายงาน
ความคืบหนาทุก 60 วัน ซึ่งในขณะนี้ทุกสวนราชการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยแมโจ ได
ดําเนินงานผานขั้นตอนนี้ไปเรียบรอยแลว
ระเบียบฯ ขอ 6
กําหนดใหใหฝายบริหารจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การรายงานครั้งแรกคือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และครั้ง
ตอไปคือภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไดดําเนินการตามระเบียบฯ นี้
เชนกัน
ระเบียบฯ ขอ 8 กําหนดบทลงโทษหากสวนราชการมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยใน
การปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
สวนที่ 2 มาตรฐานการควบคุมภายใน เปนการอธิบายรายละเอียดในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเปนกระบวนงานที่บุคลากรทุกระดับขององคกรจัดใหมีขึ้นเพื่อความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานขององคกรจะบรรลุวัตถุประสงคทั้ง 3 ดาน ไดแก
1. เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน(Operation Objectives
= O) ไดแกการปฏิบัตงิ านและการใชทรัพยากรของหนวยงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริตในหนวยงาน
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2. เพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของรายงานการเงิน ( Financial Reporting Objectives
= F) ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยงานให
เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา
3. เพื่อใหเกิดการปฏิบัตติ ามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ( Compliance
Objectives = C) ไดแกการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งการปฏิบัตติ าม
นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานที่หนวยงานไดกําหนดขึ้น
การจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
อาจกําหนดขึ้นใหครอบคลุม
วัตถุประสงคของระบบควบคุมภายในทัง้ 3 ดาน หรือเนนไปเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคเพียงดาน
ใดดานหนึ่งก็ขึ้นอยูกับฝายบริหารที่จะใหความสําคัญกับวัตถุประสงคใดมากกวากัน
ซึ่งเปน
เรื่องของนโยบาย สภาพแวดลอมขององคกร หรือวัฒนธรรมขององคกร ที่จะเปนสิ่งกําหนด
ทิศทางของระบบควบคุมภายในที่พึงประสงคของหนวยงาน ทั้งนี้ประโยชนที่จะไดรับจากการ
ที่หนวยงานมีระบบการควบคุมภายในก็คือ การลดความผิดพลาดหรือความเสียหายที่จะเกิดขึน้
และทําใหการใชทรัพยากรคุมคา การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ระบบการควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกหรือแฝงอยูในกระบวนงานปกติ
ของหนวยงาน ซึ่งอาจนํามารวมเขาเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน ไดแก การวางแผน การ
ดําเนินงานและการติดตามผล และเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นมาจากผูบริหารและบุคลากรทุก
ระดับในหนวยงานที่จะชวยกันคนหาความเสี่ยง
หาแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และ
ติดตามผล โดยฝายบริหารทําหนาที่ในสวนของการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี สวน
บุคลากรทุกระดับรับผิดชอบตอการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้ระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นยังมีขอจํากัดอยูบางประการซึ่งไมสามารถรับรองไดวาการ
ดําเนินงานของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคอยางสมบูรณ เพราะมีปจจัยหลายประการที่เขา
มาเกี่ยวของ เชน การใชดุลยพินิจที่ผดิ พลาด การสมรูรวมคิดกันเพื่อเลี่ยงระเบียบ เปนตน
นอกจากนั้นการจัดวางระบบควบคุมภายในจําเปนตองคํานึงวาผลประโยชนที่ไดรบั จากการ
ควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนทีเ่ กิดขึน้ หรือไม
ความหมาย
ระบบควบคุมภายในที่สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลัง
กําหนดใหหนวยราชการถือปฏิบัติ เปนการแนวทางปฏิบัตทิ ี่ประยุกตตามระบบการควบคุม
ภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) ซึ่งไดคํานิยาม “การควบคุมภายใน” ไวดังนี้
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“ Internal Control is a process , effected by an entity’s board of directors , management
and other personnel , designed to provide reasonable assurance regarding the
achievement of objectives in the following categories :
• Effectiveness and efficiency of operation
• Reliability of financial reporting
• Compliance with applicable laws and regulations”
แปลความไดวา
“ การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่คณะผูบริหารและบุคลากรในองคกรกําหนดขึ้น
ซึ่งเปนการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงคใน
เรื่องดังตอไปนี้
• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
• ความเชื่อถือไดของขอมูลและรายงานทางการเงิน
• การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ”
The Canadian Institutes of Chartered Accountants (CICA) ใหความหมายหรือคํา
นิยาม “การควบคุมภายใน” ไวเชนกันดังนี้ คือ
“ Control comprises those elements of an organization ( including its
resources ,systems, culture, structure and task) that taken together support people in
the achievement of the organizations objectives”
แปลความไดวา
“ การควบคุมภายใน ประกอบดวย องคประกอบตาง ๆ ขององคกรรวมกัน(รวมทั้งทรัพยากร
ระบบ วัฒนธรรม โครงสรางและงานตาง ๆ) ซึ่งสนับสนุนใหบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานไดสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนด”
(อางอิงจาก กรมบัญชีกลาง 2545,แนวปฏิบัติระบบควบคุมภายในภาคราชการ ,หนา 3)
ระบบควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและวิธปี ฏิบัตทิ ี่ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน
รวมกันกําหนดขึ้น เพื่อชวยใหการดําเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจ วัตถุประสงคและแผนงาน
ของหนวยงานที่ถูกกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ
องคประกอบการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดประกอบดวย
5 องคประกอบ ดังนี้
1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment)
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3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring and Evaluation)
1.สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง สภาวการณหรือปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดระบบ
การควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน
หรือสงเสริมสนับสนุนใหการควบคุมภายในทีม่ ีอยูแลว
บังเกิดผลดียิ่งขึ้น หรือสภาพแวดลอมอาจสงผลใหการควบคุมภายในยอหยอนลงได ในการ
ดําเนินงานจะมีหลายปจจัยที่สงผลใหเกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน ซึ่งฝาย
บริหารจะมีอิทธิผลสําคัญตอการสรางบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมการควบคุมภายในให
เกิดขึ้นในหนวยงาน เชน ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร ความซื่อสัตยและ
จริยธรรม ความโปรงใส รวมทั้งนโยบายของผูบริหาร โครงสรางองคกรและระเบียบปฏิบตั ิ
ภายในองคกร
สภาพแวดลอมการควบคุมเปนองคประกอบทีส่ ําคัญในการเสริมสรางและสนับสนุนใหการ
ควบคุมภายในของหนวยงานบรรลุผล ผูบริหารของหนวยงานจําเปนตองสรางสภาพแวดลอม
การควบคุมใหอยูในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งนี้สภาพแวดลอมของการควบคุมสามารถแยกไดเปน
2 ลักษณะ คือ
¥ การควบคุมที่มองไมเห็น ( Soft Control) ไดแก
© จิตสํานึก /ทัศนคติ
© คานิยม
© วัฒนธรรมองคกร
© ความมีจริยธรรม
© ความซื่อสัตย
© ความรับผิดชอบ
© ความโปรงใส
¥ การควบคุมที่มองเห็นได (Hard Control) ไดแก
© โครงสรางองคกร
© นโยบายขององคกร/นโยบายของรัฐบาล
© ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ตัวอยางสภาพแวดลอมการควบคุมภายในของหนวยงาน เชน
1.1 ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหาร
ผูบริหารแตละคนก็จะมีปรัชญาและรูปแบบการทํางานที่แตกตางกันออกไป แต
ผูบริหารมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ของหนวยงาน ดังนั้นผูบริหารตองรับผิดชอบในการ
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เลือกปรัชญาและวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณและรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น
ผูบริหารสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี
โดยดําเนินการ
ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน
มาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจนและแจงใหบคุ ลากรทุกคนรับทราบ
(2) กําหนดโครงสรางการจัดหนวยงานใหเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา และ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับบุคลากรแตละตําแหนง
(3) กําหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหนง (Job Description) ของบุคลากรทุก
ตําแหนง ระดับความรู ความสามารถและทักษะที่จะเปนตองใชในแตละงาน
อยางชัดเจน
(4) กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคลากร
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน และเปนธรรม
รวมทั้งการกําหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชดั เจน
(5) กําหนดใหมีคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตาม
ระบบการควบคุมภายใน ของหนวยงาน
1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน
ความซื่อสัตยและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน เปนสวนสําคัญมี
จําเปนตองมีในผูบริหารและบุคลากร
โดยผูบริหารจะตองเปนตัวอยางทีดีในเรื่องของความ
ซื่อสัตยและความมีจริยธรรมทั้งโดยคําพูดและการกระทํา
และใหการสนับสนุนสงเสริมให
บุคลากรทุกคนตระหนักถึงคุณคาในการปฏิบัติหนาทีด่ วยความซื่อสัตยและมีจริยธรรม
โดย
ผูบริหารควรดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานใหชัดเจน
(2) จัดทําขอกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงประสงคของหนวยงานไวอยาง
ชัดเจน โดยรวมถึงกรณีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชน
และเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึง
(3) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจใหเกิดการกระทําผิด
1.3 นโยบายการบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร
การมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนและมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพจะชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยวิธีการ
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(1) กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวาจาง การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนงรวมทั้ง
การจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น
(2) มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
อยางเปนระบบสม่ําเสมอ
1.4 การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ผูบริหารควรกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแตละตําแหนง
ใหชัดเจน โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจและระบบการสอบยันความถูกตองระหวางกัน และจัด
ใหมีคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการจัดสรรอัตรากําลังที่เหมาะสม
กับภาระงาน
2. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณทไี่ ม
แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงานที่ปฏิบตั ิอยูตามปกติ เชน
ในการปฏิบตั หิ นาที่ของพนักงานขับรถ ทุกครั้งที่ขบั รถจะตองมีความเสี่ยงคืออุบัติเหตุ หรือ
ความเสี่ยงอาจเกิดจากระบบการควบคุมภายในไมครอบคลุมเพียงพอและไมสามารถปองกัน
ขอผิดพลาดจากการดําเนินงานได
หรืออาจเปนความเสี่ยงจากการตรวจไมพบขอผิดพลาด
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นไดทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ประเภทของความเสีย่ ง
ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน (ความเสี่ยงที่ควบคุมไดโดยหนวยงาน) เชน
- ความเสี่ยงดานกลยุทธ เชน มีการกําหนดกลยุทธผิดพลาด
- ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ
เชน
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณไมเพียงพอ
- ความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง เชน มีการกําหนดคุณสมบัติครุภณ
ั ฑ
ไมตรงกับความตองการของผูใช
- ความเสี่ยงดานการบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบ เชน ไมมีการ
บันทึกขอมูลการซอมแซมครุภัณฑ
- ความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล
เชน
บุคลากรมีความรู
ความสามารถไมตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย
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ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก (ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยหนวยงานเอง)
เชน
- ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลง
คาเงินบาท การปฏิวตั ิ ปฏิรูประบอบการเมือง เปนตน
- ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม เชนการเกิดเหตุการณสึนามิ
- ความเสี่ยงดานสงคราม/การกอการราย
ระบบบริหารความเสี่ยง
หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได
ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ/วิธีการที่ใชในการระบุและวิเคราะห
ความเสี่ยงที่มผี ลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และการกําหนดแนวทางการ
ควบคุมเพื่อปองกันและลดความเสี่ยง
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได
มีขั้นตอน ดังนี้
(1) ศึกษาและทบทวนเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแกการศึกษาวัตถุประสงคและ
เปาหมายของหนวยงาน (Entry – Level objectives) ทั้งของระดับมหาวิทยาลัย
และของหนวยงาน
อันประกอบไปดวยปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค แผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อให
ทราบแนวโนมการดําเนินงานของหนวยงานในอนาคต รับทราบนโยบายการ
บริหารงาน นโยบายดานการเงินการคลัง นโยบายดานการบริหารงานบุคคล
เปนตน
และหากหนวยงานไดเสนอแผนงานในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ซึ่งในแผนดังกลาวจําเปนตองระบุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
ที่เฉพาะ
เจาะจงสําหรับแตละกิจกรรม/โครงการ (Activity – Level objectives) ก็ตองทํา
ความเขาใจกับวัตถุประสงคในระดับกิจกรรมเชนกัน โดยที่วัตถุประสงคของแต
ละกิจกรรมจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับหนวยงาน
ดังนั้นการทําความเขาใจในวัตถุประสงคทั้งในระดับหนวยงาน และระดับกิจกรรม
มีความสําคัญตอการมองเห็นภาพของผลกระทบที่จะทําใหไมบรรลุวตั ถุประสงค
ซึ่งหมายถึงภาพของความเสี่ยงนั่นเอง
(2) ระบุความเสี่ยง เมื่อไดศึกษาและทบทวนเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลว ก็มาถึง
ขั้นตอนของการระดมความคิดจากผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ สัมภาษณผูที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบตั ิงานในแตละแผนงาน รวมทั้งการศึกษาขอมูลผลการ
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ดําเนินงานตามแผนในอดีต เพื่อคนหาความเสี่ยงที่มอี ยูแลว หรือความเสี่ยงที่
คาดวาจะเกิด โดยความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นไดทั้งจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย หรือตอการ
ดําเนินงาน ซึ่งเรียกวาปจจัยเสี่ยง เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานและการบรรลุวตั ถุประสงคของหนวยงานไมเทากัน บางชนิดมี
ผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนัน้ ผูบริหารและบุคลาการที่
เกี่ยวของจะตองติดตามพิจารณาและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหครอบคลุมทุก
ประเด็นปญหาที่คาดวาจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึง
- ผลกระทบจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม
ตอการดําเนินงานของหนวยงาน
- ปจจัยความเสีย่ งที่ไดระบุไวในการวางแผนและการประมาณการของ
หนวยงาน
- ขอตรวจพบทีไ่ ดรับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม
ประเมินผล
- ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวตั ถุประสงคของหนวยงาน เชน
ปจจัยที่ทําใหการดําเนินในอดีตที่ผานมาไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ความรูความสามารถของบุคลากรไมตรงกับงานที่รับผิดชอบ
การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร เปนตน
(3) การประเมินความเสี่ยง คือการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับ
ของความเสียหายที่จะสงผลกระทบตอหนวยงาน
โดยมีขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยง ดังนี้
- ประเมินระดับความสําคัญของความเสี่ยง คือการนําความเสี่ยงแตละ
ปจจัยมาพิจารณาถึงความสําคัญวา หากเกิดขึ้นแลวมีผลกระทบตอ
หนวยงานมากนอยเพียงใด โดยใหคะแนนระดับความเสียหาย เชน
ผลกระทบตอองคกร(ดานการเงิน)
ผลกระทบตอองคกร
ความเสียหาย
สูงมาก
มากกวา 1 ลานบาท
สูง
5 แสน – 1 ลานบาท
ปานกลาง
1 แสน – 5 แสนบาท
นอย
1 หมื่นบาท – 1 แสนบาท
นอยมาก
นอยกวา 1 หมื่นบาท

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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- ประเมินความถี่ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือการพิจารณาวาความเสีย่ งที่
ไดเรียงลําดับความสําคัญไวแลว
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นใน
ระดับใด เชน
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปนความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความ ความถี่ที่เกิดขึ้น(เฉลี่ย)
เสี่ยง
สูงมาก
มากกวา 1 ครั้ง/เดือน
สูง
ระหวาง 1-6 เดือน/ครั้ง
ปานกลาง
ระหวาง 6-12 เดือน/ครั้ง
นอย
มากกวา 1 ป/ครั้ง
นอยมาก
มากกวา 5 ป/ครั้ง

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

การประเมินความเสี่ยงโดยการประเมินความสําคัญและความถีท่ ี่ความเสี่ยงจะ
เกิดขึ้น อาจใชผสมผสานกัน เชน ความเสี่ยงบางอยางมีการเกิดบอยครั้งเมื่อเกิดขึ้นแตละครั้ง
สูญเสียเงินนอย แตถาเกิดบอย ๆ ครั้ง เมื่อนํามารวมกันแลวอาจตองสูญเสียเงินจํานวนมากก็จะ
กลายเปนความเสี่ยงที่สําคัญได การประเมินความเสีย่ งที่เหมาะสม อาจไมจําเปนตองประเมิน
ในรูปของตัวเลข แตอาจประเมินออกมาเปนระดับ เชน สําคัญมาก ปานกลาง นอย เปนตน
เมื่อไดประเมินแลววาความเสี่ยงนั้นมีความสําคัญระดับใด ความถี่ของโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับใด ก็ตองนําความเสี่ยงนั้นมาจัดลําดับความสําคัญ โดยการรวม
คะแนนระหวางโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหาย เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และใชในการตัดสินใจ
วาความเสี่ยงใดควรเรงจัดการกอน หรืออาจทําแผนภูมิความเสีย่ งเพื่อใหผูบริหารและบุคลากร
เห็นภาพรวมวาความเสี่ยงมีการกระจายตัวอยางไร
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
มาก
ผล
กระ
ทบ
นอย

ความเสี่ยงปานกลาง
• ผลกระทบรุนแรงมาก
• โอกาสเกิดนอย
ความเสี่ยงต่ํา
 ผลกระทบนอย
 โอกาสเกิดนอย
นอย
โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงสูง
• ผลกระทบรุนแรงมาก
• โอกาสเกิดมาก
ความเสี่ยงปานกลาง
 ผลกระทบนอย
 โอกาสเกิดมาก
มาก
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(4) การบริหารความเสี่ยง
เมื่อผูบริหารและบุคลากรไดรวมกันวิเคราะหและ
จัดลําดับความเสี่ยงแลว ควรพิจารณาหาวิธีการปองกันความเสี่ยงนัน้ โดยไมลืม
ที่จะคํานึงถึงคาใชจายทีต่ องใชวาคุมคากับประโยชนทจี่ ะไดรับหรือไม
การ
กําหนดแนวทางในการลดหรือปองกันความเสี่ยงตองพิจารณาวาความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอก หากเปนปจจัยภายนอกที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของผูบริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได
โดยการบริหารความเสี่ยง
เชนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐบาล อาจบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาหาแหลง
รายไดอื่นมาทดแทน เปนตน กรณีที่เปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน
และอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร การปองกันหรือลดความเสีย่ งกระทําได
โดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้การกําหนด
วิธีการควบคุมเพื่อใหความเสี่ยงนั้นอยูในสภาพที่เปนผลดีกับหนวยงานก็มี
ทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 4 ลักษณะ ไดแก
1. การจัดการในลักษณะที่ยอมรับความเสี่ยงนั้น
2. การจัดการในลักษณะการกระจายความเสี่ยง
3. การจัดการในลักษณะการถายโอนความเสี่ยงหรือการโยกยายความเสี่ยง
4. การจัดการในลักษณะการควบคุมความเสี่ยง
ทั้งนี้การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในการจัดการความเสีย่ ง ก็ขึ้นอยู
กับ ปจจัยหลาย ๆ ดาน เชน คาใชจา ยที่จะเกิดขึ้น ความสามารถในการ
ควบคุม ความคุมคา เปนตน
สรุปไดวา ความเสี่ยงจะเปนโอกาสหรืออุปสรรค ที่จะกอใหเกิดความสําเร็จหรือ
สรางปญหา/ความลมเหลวใหกับหนวยงาน ก็ขึ้นอยูกับความเขาใจในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเหลานั้น ทั้งนี้ตองไมลืมวาการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดความเสี่ยง ในขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่แนนอน และไมวา ในโลกธุรกิจ/การทํางานหรือในการดําเนินชีวติ ความ
เสี่ยงเปนความจริงที่เลี่ยงไมได ดังนั้นความสามารถในการบริหารความเสี่ยงเปนสิ่งทาทายตอ
บทบาทของผูบริหารของหนวยงานที่จะนําพาองคกรสูความสําเร็จหรือความลมเหลว
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่
คาดวาจะเกิด ความเสี่ยงทีม่ ีอยูแลว ใหลดลงหรือปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดความเสียหาย
และใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ตลอดจนใหฝายบริหาร
เกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู
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ประเภทของการควบคุม กิจกรรมการควบคุมที่หนวยงานจัดใหมีขึ้น จะอยูในรูปแบบ
ใดก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน
(1) การควบคุมในลักษณะการปองกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เปนวิธีการปองกัน
ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตเริ่มดําเนินงาน
โดยเหตุการณที่
กอใหเกิดความเสี่ยงยังไมเกิดขึ้น เชน การกําหนดวงเงินสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติ
เงินในแตละระดับชั้น การแบงแยกหนาที่ของเจาหนาที่การเงินให ผูรับเงิน ผู
จายเงินและผูบ ันทึกบัญชีเปนคนละคนกัน หรือการกําหนดใหพนักงานขับรถดวย
ความเร็วไมเกิน 80 กม./ชม. เปนตน
(2) การควบคุมในลักษณะของการคนพบขอผิดพลาด เปนกิจกรรมการควบคุมที่จัด
ใหมีขึ้นเพื่อการคนหาความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เชน การ
ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป ก็เพื่อการคนหาวาครุภัณฑของหนวยงานยังมีอยู
หรือไมและอยูในลักษณะที่ใชงานไดหรือชํารุดเสียหาย
หรือการตรวจสอบ
ติดตามผลการดําเนินงานก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่ทําใหทราบวาผลงานที่ไดทําไป
แลวมีขอผิดพลาดอะไรบางและควรมีการปรับแผนอยางไร เปนตน
(3) การควบคุมในลักษณะการแกไข
เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นมาแลวใหถูกตอง
หรือเพื่อหาวิธีแกไขไมใหเกิด
ขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
(4) การควบคุมในลักษณะการสงเสริม เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การตั้งคาเปาหมายที่บุคลากร
แตละคนตองรับผิดชอบ เมื่อสามารถทําไดตามเปาหมายก็มีการใหรางวัล เปนตน
ในการจัดกิจกรรมการควบคุมนั้นควรแทรกหรือแฝงอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ผานทางนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจหนาที่ การสอบทาน การ
ควบคุมบัญชีทรัพยสิน เปนตน ทั้งนี้ฝายบริหารควรจัดใหมีกิจกรรมควบคุมในทุกระดับของการ
ปฏิบัติงานตามความจําเปนอยางเหมาะสม โดยกิจกรรมการควบคุมจะมีมากหรือนอยเพียงใดก็
ขึ้นอยูกับความเสี่ยงที่หนวยงานเผชิญอยู ความเสี่ยงที่คาดการณวาจะเกิด และผลกระทบทีจ่ ะ
กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงาน
ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมที่ควรจัดใหมีขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดแก
(ก) นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน
ในฐานะที่ผูบริหารมีหนาที่ในการ
กําหนดนโยบาย จัดทําแผนการปฏิบัติงานทั้งแผนงาน แผนคน และแผนเงิน
การวางกรอบนโยบายและแผนปฏิบัติงานของหนวยงานไวอยางชัดเจน จะ
ชวยปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในระดับหนึ่ง และเปนกิจกรรมในการ
ควบคุมใหบุคลากรปฏิบตั ิงานตามทิศทางของนโยบายและแผนที่ไดจัดวางไว
อยางเหมาะสม
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(ข) การกระจายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ผูบริหารควรมีการกระจาย
อํานาจหนาที่และแบงแยกความรับผิดชอบใหบุคลากรอยางชัดเจน เพื่อให
เกิดความคลองตัวและความชัดเจนในการปฏิบัติหนาทีข่ องบุคลากร เชน การ
กําหนดอํานาจในการอนุมัติในเรื่องการลาปวย ไมเกิน 3 วันใหอยูในดุลยพินิจ
ของหัวหนางาน เปนตน เมื่อผูบริหารไดกระจายอํานาจไปแลวก็ควรสราง
วิธีการควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคที่
วางไว
(ค) การสอบทานการปฏิบัติงานงานโดยผูบริหารแตละระดับ เปนกิจกรรม
การควบคุมทีส่ ําคัญ ที่ควรจัดใหมีอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบ
ปญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแกไข
ทั้งนี้ควรจัดใหมี
บันทึกการสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน ในจัดกิจกรรมการควบคุมที่
เหมาะสม ผูบริหารในแตละระดับอาจกําหนดวิธีการสอบทานการปฏิบัติงาน
ไดหลายวิธี เชน
- ผูบริหารระดับสูง ควรมุงเนนใหความสําคัญกับการบรรลุวตั ถุประสงค
ของหนวยงานในภาพรวมและวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนั้นควรจัดใหมีการ
สอบทานการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบเปาหมาย แผน และผลการ
ดําเนินงาน ในภาพรวมของหนวยงานงวดปจจุบันกับงวดกอน วาเปนไป
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม ซึ่งหากพบความผิดปกติหรือ
หากผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมายก็จะสามารถแกไขไดทันเวลา
- ผูบริหารระดับกลาง หรือผูบริหารระดับรองลงมา ซี่งเปนผูที่ไดรับ
มอบหมายงานเฉพาะดาน จึงควรมุงเนนการสอบทานผลการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที่รับผิดชอบเปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผนงานที่กําหนดไว
รวมทั้งสอบทานวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหรือระเบียบที่กําหนดไว
หรือไม
การสอบทานจะทําอยางเขมงวดหรือบอยครั้งมากนอยเพียงใดก็
ขึ้นอยูกับลักษณะของงานและระดับของความเสี่ยง
(ง) การดูแลควบคุมทรัพยสินและเอกสารหลักฐาน การดูแลรักษาทรัพยสิน
ที่มีความเสี่ยงในการสูญหาย เชน เงินสด ครุภัณฑที่มีราคาแพง เอกสาร
สําคัญของทางราชการ ใหมีความปลอดภัย เชนการกําหนดผูรับผิดชอบนํา
เงินสดคงเหลือประจําวันเขาเซฟ การใสกุญแจตูเก็บพัสดุหรือตูเก็บเอกสารที่
สําคัญ การใชรหัสผาน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย เปนตน
(จ) การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล อาจแบงไดเปน 2 สวน
คือการควบคุมทั่วไป ไดแกการควบคุมเกี่ยวกับการจัดหา การดูแลรักษา
วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลและ
ระบบงานตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาดูแลรักษาระบบสารสนเทศของหนวยงาน
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สวนการควบคุมเฉพาะระบบงาน
เปนการควบคุมใหมีกระบวนการ
ประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ
ซึง่ จะทําใหผูบริหารไดขอมูลขาวสารที่
ถูกตองสมบูรณ
ทันเวลาและเชื่อถือได
เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานไดทันตอเหตุการณ
(ฉ) การกําหนดคาเปาหมายและดัชนีวัดผลการดําเนินงาน เปนเครื่องมือชนิด
หนึ่งที่ผูบริหารสามารถใชในการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร
เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใด
กิจกรรมการควบคุมที่นอกเหนือจากตัวอยางขางตนยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่
หนวยงานสามารถกําหนดขึ้นไดตามความเหมาะสมของภารกิจที่รับผิดชอบ วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของหนวยงานหรือตามลักษณะของความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิด
แตทั้งนี้มีขอที่ควร
พิจารณาในการกําหนดกิจกรรมของการควบคุม คือ กิจกรรมการควบคุมควรแทรกหรือแฝงอยู
ในกระบวนการทํางานปกติ จํานวนกิจกรรมการควบคุมควรอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
เปนกิจกรรมที่ทําแลวสามารถปองกันหรือลดความเสีย่ งลงได ตนทุนของกิจกรรมควบคุมตองไม
สูงกวาผลเสียหายที่จะเกิดหากไมมีการควบคุม และควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรมการควบคุมวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ซึ่งการติดตามกิจกรรมการ
ควบคุมเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับตองดําเนินการ ทั้งนี้ผูตรวจสอบภายในจะทําหนาทีใ่ น
การติดตามประเมินผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งรายงานผลใหผูบริหารระดับสูงสุดของ
หนวยงานไดรับทราบ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication)
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารจากแหลงภายในและภายนอกทีน่ ํามาใชในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งเปนทั้งขอมูลเกี่ยวกับการเงินและขอมูลขาวสารอื่น ๆ
การสื่อสาร หมายถึง การสงตอขอมูลระหวางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางผู
สงและผูรับขอมูล การสื่อสารควรเปนการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกหนวยงาน มีความทันสมัย เชื่อถือไดและเปนขอมูลที่หนวยงานตองการเพื่อชวยให
การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค
หนวยงานจําเปนตองจัดใหมีระบบสารสนเทศทีส่ ามารถสนองความตองการของผูใช
ขอมูลอยางเพียงพอ
และเหมาะสมทันตอการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนการติดตอสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกในการเขาถึงและปลอดภัย ทั้งนี้การสื่อสารภายในหนวยงานควรเปน
การสื่อสารทั้งจากระดับบนสูระดับลาง และจากระดับลางขึ้นบน ในขณะเดียวกันก็ตองไมละเลย
การสื่อสารในระดับเดียวกันภายในหนวยงาน นอกจากนั้นการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกก็มี
ความจําเปนทั้งการรับขอมูลขาวสารจากภายนอกและการเผยแพรขอมูลขาวของหนวยงานสู
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ภายนอก ทั้งนี้เพื่อการเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย รวม
ไปถึงเพื่อประโยชนในการวางแผน
และการบริหารจัดการองคกร ใหเปนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
การควบคุมภายในของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จะเกี่ยวของกับการควบคุมใน
เรื่องของการนําขอมูลเขาสูร ะบบ การสอบทานความถูกตองในการประมวลผล การรับสงขอมูล
ระหวางกัน เปนตน
5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring and Evaluation)
การติดตามและประมวลผล เปนกระบวนการที่สําคัญในการบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน
การติดตาม มีขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การดําเนินงานเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว
การประเมินผล เปนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายใน
ที่กําหนดไววา มีความสอดคลองหรือไม เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในหลังจากที่
ไดดําเนินการไปแลวในระยะเวลาหนึ่งวา ยังคงมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปนอยูใน
ปจจุบันหรือไม ควรมีการปรับปรุงในกิจกรรมการควบคุมใดหรือควรยกเลิกกิจกรรมการควบคุม
นั้น หากพบวาความเสี่ยงที่เคยตรวจพบไดถูกกําจัดไปแลว หรือเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป
ความเสี่ยงก็เปลี่ยนไปทําใหกิจกรรมการควบคุมที่เคยมีไมจําเปนตองดําเนินการตอ เปนตน
การติดตามผลควรเปนการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานหรือในระหวางการ
ออกแบบการควบคุมภายใน สวนการประเมินผลควรเปนการประเมินผลเปนรายครั้ง โดยแยก
เปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง
หมายถึงหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลดวย
ตนเองโดยกําหนดใหกลุมผูปฏิบัติงานในสวนที่เกีย่ วของเขามามีสวนรวมในการประเมินการ
ควบคุมภายในของงานที่รับผิดชอบ
และการประเมินผลการควบคุมอยางเปนอิสระ
หมายถึงการประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายในหรือประเมินโดยบุคคลภายนอกทีเ่ ปนอิสระ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการประเมินผลเปนไปอยางเทีย่ งธรรม
ทั้งนี้การประเมินผลจะตอง
เกิดขึ้นจากการประเมินดวยตนเองของบุคลากรในหนวยงานและการประเมินจากผูประเมินอิสระ
จุดสําคัญที่ควรมีการติดตามผล ไดแก
สภาพแวดลอมของการควบคุม ติดตามผลเพื่อใหความมั่นใจวาหัวหนางานทุก
ระดับไดดํารงรักษาไวซึ่งมาตรฐาน จริยธรรม คุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดี บุคลากรมีความรู
ความสามารถและไดรับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ เปาหมาย วัตถุประสงคของหนวยงานและ
ขององคกร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เมื่อมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมการควบคุมแลว ก็จะสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงและโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงใหม ๆ
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กิจกรรมการควบคุม
หากติดตามผลการปฏิบัตติ ามกิจกรรมการควบคุมไปแลว
ระยะหนึ่ง ก็ควรมีการประเมินวากิจกรรมการควบคุมที่มีอยูยังคงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการ
ตอ หรือควรยกเลิก หรือควรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
การควบคุมก็ขึ้นอยูกับสถานการณที่หนวยงานเผชิญอยู
การติดตามผลของการปฏิบัตติ าม
กิจกรรมการควบคุมจะทําใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุม
อีกทั้งยังสามารถควบคุมความเสี่ยงในอนาคตได
สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามผลในการสื่อสารภายในหนวยงานและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา บุคลากรไดรบั ขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ
ทันเวลาและขอมูลนั้นเปนประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงาน
เมื่อไดมีการติดตามและประเมินผลเสร็จแลวผูประเมินผลจําเปนที่จะตองจัดทํารายงาน
ผลการประเมินและขอเสนอแนะใหผูบริหารไดรับทราบ
การติดตามและประเมินผลอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ และมีการสั่งการใหแกไขขอผิดพลาดอยูเสมอเปนหัวใจสําคัญของการ
ควบคุมทางการบริหาร
ปจจัยสําคัญที่ทําใหระบบการควบคุมภายในของหนวยงานประสบความสําเร็จ
ระบบการควบคุมภายในของหนวยงานจะประสบความสําเร็จได ตองมีปจจัยเกื้อหนุนและ
ปจจัยผลักดัน ดังนี้
ปจจัยเกื้อหนุน
1. ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูริเริ่ม
ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในขึ้นใน
หนวยงานและระบบการควบคุมภายในตองไดรับการยอมรับจากบุคลากรในการ
ปฏิบัตติ ามกิจกรรมการควบคุมเหลานั้น
2. มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
3. ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย และรับผิดชอบงานในหนาที่
ปจจัยผลักดัน
1. หนวยงานตองมีวัตถุประสงค เปาหมายและแผนการปฏิบัติงานทีช่ ัดเจน
2. ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหาร
3. บุคลากรทุกคนใหความรวมมือในการดําเนินตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
4. หนวยงานตองสนับสนุนและสงเสริมใหบคุ ลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อ
กอใหเกิดการเรียนรูที่จะพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
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สวนที่ 3
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
แนวนโยบายการจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องและเปนไป
ตามตามกรอบ/แนวคิดของสํานักงานคณะกรรรมการตรวจเงินแผนดิน ที่กําหนด เนื่องจากการ
ดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในปจจุบนั ไดถูกตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพจากหนวยงาน
ภายนอกและจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอ เชน จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
จากคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนตน
ในการตรวจสอบ/
ประเมินคุณภาพดังกลาว มีจุดเนนไปที่ความสําเร็จในการดําเนินงานตามภารกิจ 4 ดานของ
มหาวิทยาลัย ไดแก
1. ดานการเรียนการสอน
2. ดานการวิจัย
3. ดานการบริการวิชาการ
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การดําเนินงานเพื่อมุงไปสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีคุณภาพไดนั้น
มหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณภาพ สมศ. รวมทัง้
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึง
ประสงคทตี่ องการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหง
เพื่อใชเปนหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตองใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ อันไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทัง้ จะตองมีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งบทบาทในการกําหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพภายใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผล การ
บริหารและการจัดการ การเรียนรู และการประกันคุณภาพ แบงเปน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงชี้
ตามที่ สมศ กําหนด โดยมาตรฐานที่ 1-4 เปนมาตรฐานดานผลลัพธ สวนมาตรฐานที่ 5- 7 เปน
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มาตรฐานดานกระบวนการ ในแตละมาตรฐานมีจํานวนตัวบงชี้รว มและตัวบงชี้เฉพาะ ตาม
จุดเนนปฏิบัตพิ ันธกิจและอัตตลักษณของสถาบัน
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
หมายถึง การทําขอตกลงระหวาง
มหาวิทยาลัย กับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลงานที่ดีเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดใหมี
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับ ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ และการพัฒนาองคกร
ทั้งนี้กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กําหนดประเด็นการ
ประเมินไว 4 มิติไดแก
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล ประกอบดวย ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตริ าชการ และ
ผลสําเร็จตามพันธกิจ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ ประกอบดวย คุณภาพการใหบริการ การประกันคุณภาพ
การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย การบริหาร
งบประมาณ ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน การลดระยะเวลาการใหบริการ การจัดทําตนทุน
ตอหนวย
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน ประกอบดวย การบริหารการศึกษา และหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ
ดังกลาวมหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามตัวชีว้ ัดที่รับผิดชอบจํานวน 38 ตัวชี้วัด
จากการที่มหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกป และ
ตองผานการประเมินคุณภาพภายนอก ทุก 5 ป
ประกอบกับมหาวิทยาลัยตองไดรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เปนตนมา
ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยจะสรางผลงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและผานการประเมินใน
ทุก ๆ ดาน มหาวิทยาลัยจําเปนที่จะตองจัดวางระบบควบคุมภายใน ขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งไดรับ
มอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยใหรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบควบคุมภายในขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547
ประกอบกับจากประสบการณในการเปนผู
ประเมินคุณภาพภายในใหแกหนวยงานระดับคณะ พบวาการที่จะทําใหระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนประโยชนอยางแทจริงที่ชวยใหการ
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บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
ควรมีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการดําเนินงานที่มุงไปสูคุณภาพและมาตรฐาน และเพื่อใหระบบ
ควบคุมภายในเปนกระบวนงานหนึ่งที่แทรกอยูในงานปกติ จึงไดกําหนดแนวทางการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะเริ่มใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขึ้นใหม โดย
กําหนดใหหนวยงานจัดวางระบบควบคุมภายใน ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ และการ
ปฏิบัตติ ามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
มหาวิทยาลัยไดจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยออกเปน 6 ดานดังนี้ คือ
1. ดานการเรียนการสอน
2. ดานการวิจัย
3. ดานการบริการวิชาการ
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ดานการกระกันคุณภาพ
6. ดานการบริหารจัดการ
ระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น จะเนนไปที่การควบคุมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐานของ สมศ. ทั้ง 7 มาตรฐาน
โดยมอบหมายใหหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ไดแก
1.คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. คณะวิทยาศาสตร
3. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
6. คณะศิลปศาสตร
7. คณะเศรษฐศาสตร
8. คณะพัฒนาการทองเที่ยว
9. คณะสารสนเทศและการสือ่ สาร
10. มหาวิทยาลัยแมโจแพรเฉลิมพระเกียรติ
11. มหาวิทยาลัยแมโจชุมพร
12. วิทยาลัยบริหารศาสตร
ใหดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในใหครบทั้ง 6 ดาน โดยมีแนวทางในการคนหา/
วิเคราะหความเสี่ยง ดังนี้
1. นําผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2548 มาวิเคราะหหาสาเหตุวาใน
ตัวบงชี้ใดที่หนวยงานไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมาย ซึ่งก็คือความเสี่ยงนั่นเอง
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2. นําผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2549 ในตัวชี้วัดที่หนวยงานตองรับผิดชอบ มาวิเคราะหหาความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานได
ผลลัพธในตัวชี้วัดนั้นต่ํากวาเปาหมาย
3. พิจารณาจากมาตรฐาน 7 มาตรฐาน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2549 ไดแก
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
ในแตละมาตรฐานไดกําหนดตัวบงชี้ที่หนวยงานตองรับการประเมิน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน
ในการใหคะแนน ดังนั้นหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน ตองพิจารณาวาในแตละตัวบงชี้
หนวยงานสามารถจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายหรือไม
หากไมสามารถบรรลุเปาหมายมี
ปจจัยใดที่ทําใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไมประสบความสําเร็จ ซึ่งก็หมายถึงความเสี่ยงที่
หนวยงานตองเผชิญ
4. พิจารณาจากคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตาม
ตัวชี้วัดที่หนวยงานตองรับผิดชอบ เปาหมายที่หนวยงานตั้งไว วิเคราะหวาจะมีความเสี่ยงใด
ที่จะทําใหหนวยงานไมบรรลุผลตามเปาหมาย
5. พิจารณาจากวัตถุประสงคของหนวยงาน แผนกลยุทธ แผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติงานประจําป วามีความเสีย่ งใดบางที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค ตามแผนที่หนวยงานวางไว
ในหนวยงานสนับสนุน ไดแก
1. สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
2. กองกลาง
3. กองแผนงาน
4. กองบริการการศึกษา
5. กองกิจการนักศึกษา
6. กองคลัง
7. กองการเจาหนาที่
8. กองหองสมุด
9. กองอาคารและสถานที่
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10. กองสวัสดิการ
11. กองวิเทศสัมพันธ
12. โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. บัณฑิตวิทยาลัย
14. ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ
15. ศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ
16. ศูนยวิจัยพลังงาน
17. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ
18. อุทยานเกษตรและฟารมมหาวิทยาลัย
19. ศูนยพัฒนาการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน
20. สํานักงานตรวจสอบภายใน
21. สํานักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ใหจัดวางระบบควบคุมภายในอยางนอย 2 ดาน ไดแก
1. ดานบริหารจัดการ
2. ดานการประกันคุณภาพ
สวนในดานอื่น ๆ ใหพิจารณาจากภารกิจของหนวยงานเปนหลัก ทั้งนี้หนวยงานระดับกองใน
สํานักงานอธิการบดี จะตองจัดวางระบบควบคุมภายในดานการบริหารจัดการที่เนนไปที่ภารกิจ
หลักของหนวยงาน โดยเปนการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เชน
กองคลัง
ตองจัดวางระบบควบคุมภายในดานการบริหารจัดการ (การเงินและพัสดุ) ที่
ครอบคลุมเรื่องการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
กองแผนงาน ตองจัดวางระบบควบคุมภายในดานการบริหารจัดการ (การวางแผนและ
งบประมาณ)
โดยพิจารณาเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร การจัดทําแผนประจําปของ
มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
กองการเจาหนาที่ ตองจัดวางระบบควบคุมภายในดานการบริหารจัดการ(ทรัพยากรบุคคล)
โดยวิเคราะหระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของทัง้ มหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา ตองจัดวางระบบควบคุมภายในดานการบริหารจัดการ (กิจกรรม
นักศึกษา)
กองหองสมุด ตองจัดวางระบบควบคุมภายในดานการบริหารจัดการ(หองสมุด)
กองบริการการศึกษา ตองจัดวางระบบควบคุมภายในดานการบริหารจัดการ (การจัดการ
เรียนการสอน)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตองจัดวางระบบควบคุมภายในดานการบริหารจัดการ(ระบบ
สารสนเทศ)
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แผนผังที่ 1 แสดงเปาหมายของการจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร
เปาหมาย
วัตถุประสงค
ในระดับมหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัตงิ าน
เปาหมาย
วัตถุประสงค
ระดับคณะ/สํานัก/กอง/ศูนย/โครงการ

แผนปฏิบัตงิ านของบุคลากร

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนยุทธศาสตร เปาหมาย วัตถุประสงค ในระดับมหาวิทยาลัยที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรไดผานการระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรทุกระดับ แลวนําไปถายทอดสูหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/กอง/ศูนย/โครงการ และ
หนวยงานยอยเหลานั้นก็ไดจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน เปาหมาย วัตถุประสงค ของ
หนวยงานซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร เปาหมาย วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรในหนวยงานก็ไดรับมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบจากหัวหนาหนวยงานให
ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันใหผลงานของหนวยงานบรรลุผลตามเปาหมาย โดยที่บุคลากรจะตองมี
คูมือการปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติงานของตนเอง ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
เมื่อบุคลากรในหนวยงานทุกคน สามารถดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานหรือตาม
คูมือการปฏิบัติงาน
โดยมีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
ก็จะสงผลใหแผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ/เปาหมาย/วัตถุประสงคของหนวยงาน
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บรรลุผลสําเร็จ และเมื่อนําผลสําเร็จตามแผนปฏิบัตงิ าน/แผนกลยุทธ/เปาหมาย/วัตถุประสงค
ของหนวยงานยอยมารวมกัน ก็จะปรากฏเปนผลสําเร็จในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย ระบบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เปนสวนหนึ่งของระบบควบคุมภายในทีห่ นวยงานจัดให
มีขึ้น
เห็นไดวาความสําเร็จที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคลากรทุกคนให
ความรวมมือในการชวยผลักดัน ขับเคลื่อน
หากการสงตอ/การสื่อสาร นโยบาย/แผน/
เปาหมาย/วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ไปไมถึงบุคลากร นั่นก็คือความเสี่ยงที่มีความสําคัญ
อันดับแรกที่ตอ งมีการบริหารจัดการใหหมดไป
ขั้นตอนการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
แผนผังที่ 2 แสดงขั้นตอนการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
ขั้นตอนที่ 1 การแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 3 การจัดวางระบบควบคุมภายใน

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําคูมือระบบควบคุมภายใน
ของหนวยงาน

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมการควบคุม

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานของหนวยงาน
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ขั้นตอนที่ 1 การแตงตัง้ คณะกรรมการ
1. ใหคณะ/สํานัก/กอง/ศูนย/โครงการ แตงตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน เพื่อทํา
หนาที่
- จัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
- จัดใหบุคคลากรทุกคนมีสวนรวมในการคนหาความเสี่ยงที่มีอยูและความเสี่ยงที่
คาดวาจะเกิดจากการปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบ
พรอมทั้งรวมกันกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
- จัดทําคูมือระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
- จัดใหมีการติดตามผลการปฏิบัตติ ามกิจกรรมการควบคุมภายในที่ไดจัดวางไว
อยางนอย 3 เดือน/ครั้ง
- จัดใหมีการประเมินระบบควบคุมภายในของหนวยงาน วามีความเหมาะสม
เพียงพอ สมควรดําเนินการลดหรือเพิ่มกิจกรรมการควบคุม
หลังจากไดใชคูมือระบบการ
ควบคุมภายในครบ 6 เดือน
- จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมการควบคุมของหนวยงาน พรอมทั้ง
แนวทางในการดําเนินงานควบคุมภายในในปงบประมาณตอไป ให มหาวิทยาลัยรับทราบ
ภายในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน ของทุกป โดยมีการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดับหนวยงาน ตามแบบประเมินฯ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ปรากฏใน คําแนะนํา: การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เลมที่ 2 (ภาคผนวก ค)
2. คณะกรรมการควบคุมภายใน ควรประกอบดวย
- คณบดี/ผอ.สํานัก/ผอ.กอ./ผอ.ศูนย/ผอ.โครงการ หรือรองคณบดี/รองผอ.สํานัก
เปนประธานกรรมการ
- หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนางาน/หัวหนาฝาย เปนกรรมการ
- บุคลากรที่รับผิดชอบในงานควบคุมภายในของหนวยงาน เปนเลขานุการ
และเปนบุคลากรที่หนวยงานสงมาเปนตัวแทนในคณะกรรมการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการควรศึกษาระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในของหนวยงาน ดังนี้
1. คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เลมที่ 1
2. คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เลมที่ 2
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3. คําแนะนํา : การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบตั ิ
4. คูม ือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. คําอธิบายตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ขั้นตอนที่ 3 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงานขึน้ แลว
การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ควรมีขั้นตอนดังนี้
1. จัดใหมีการประเมินสภาพแวดลอมในการควบคุมของหนวยงาน เปนการประเมินตนเอง
เพื่อใหทราบวา ผูบริหาร มีปรัชญา รูปแบบหรือแนวคิดในการดําเนินงาน อยางไร ความมี
คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร อยูในระดับใด และบุคลากร มีความซื่อสัตย สุจริต ความรู
ความเขาใจในเรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่หนวยงานถือปฏิบัติ มากนอยเพียงใด บุคลากรได
ปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานที่หนวยงานไดกําหนดไวหรือไม การมอบหมายอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบยังคงมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เปนตน การประเมินสภาพแวดลอม
การควบคุมจะชวยใหคณะกรรมการมองเห็นภาพของหนวยงานวายังคงมีความเสี่ยงอยูในจุดใด
ระดับใด
2. คนหาความเสี่ยง หนวยงานจะคนพบความเสี่ยงไดจากผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบ
กับเปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่กาํ หนดไว
3. การบริหารความเสี่ยง เมื่อหนวยงานคนพบความเสี่ยงแลว ก็นํามาวิเคราะหจัดลําดับ
ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด และความจําเปนที่จะตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหลานัน้
การกําหนดกิจกรรมการควบคุมควรเกิดจากความเห็นรวมกัน
ของบุคลากร เพื่อสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมคิด รวมทําและรับผลประโยชนรว มกัน
สิ่งที่สําคัญในการจัดวางระบบควบคุมภายในใหสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายก็คือการ
เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการประเมินความเสี่ยง และการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุม
ทั้งนี้ หนวยงานอาจใชวิธีการจัดประชุมหรือจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
การวิเคราะหความเสี่ยงจะใชวธิ ีการวิเคราะหโดยผังกางปลา
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โดยวิธีการดังนี้ วาดรูปหัวปลาแลวใหใสความเสี่ยงลงไป ลากกางปลาออกมาจากแกนตัวปลา
กางปลาหนึ่งกางเปนหนึ่งสาเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยง และอาจเปนไปไดวาในแตละกางอาจมี
กางฝอยหรือสาเหตุยอยได ดังตัวอยาง
สาเหตุเกี่ยวกับตัวอาจารย
ไมอยาก
สิ้นเปลืองเงิน
ไมมีการ
เผยแพร
งานวิจัย
สาเหตุเกี่ยวกับกระบวนการ

งานวิจัยไมมีคุณภาพ

ความเสี่ยง คือ ไมมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ
สาเหตุคือ 1. อาจารยไมสนใจตีพิมพงานวิจัย เนื่องจาก ตองใชเงินในการตีพิมพ
2. ขาดแหลงเผยแพรงานวิจัย เนื่องจาก งานวิจยั ไมมีคุณภาพ
เมื่อไดสาเหตุของปญหาที่นํามาซึ่งความเสี่ยงแลวก็มากําหนดวิธีการแกปญหา นั่นก็คือการ
กําหนดกิจกรรมควบคุม
นอกจากนั้นการจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงในระดับบุคลากร
เพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมและนําเสนอปญหาในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบก็เปนอีก
ชองทางหนึ่งที่หนวยงานจะไดรับทราบปญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้
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แผนผังที่ 3 แสดงการคนหาความเสีย่ งจากระดับบุคลากร
บุคลากรประเมินความเสีย่ ง
ในงานที่รับผิดชอบ
(1)

หนวยงาน จัดใหมีการประชุมระดม
ความคิดเห็น เพื่อหาแนวทาง/วิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(4)

หัวหนางานจัดใหมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงรวมกัน

(2)

จัดทํารายงานในระดับงาน/ฝาย เสนอ
ผูบังคับบัญชา
(3)

จากแผนผังดังกลาวอธิบายวิธีการดําเนินการไดดังนี้
ลําดับที่ 1
1. บุคลากรทุกคนจัดทํารายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและที่ได
ปฏิบัติจริง โดยนําเอาขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามตําแหนงจากคูมือการ
ปฏิบัติงานมาพิจารณารวมดวย
เพื่อใหทราบวาภารกิจที่ปฏิบัตินั้นอยูในขอบเขตที่ไดรบั
มอบหมาย เนื่องจากอาจมีภารกิจบางอยางเปนภารกิจที่ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนหรืออาจ
เปนภารกิจที่ไมตรงตามตําแหนงงานที่ครองอยู
2. บุคลากรวิเคราะหความเสี่ยงวาจากหนาที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติจริงนั้นมีปญหา/
อุปสรรคใดบางที่จะทําใหงานไมบรรลุผลสําเร็จ เชน งานลาชา มีความผิดพลาด ขาดขอมูล ฯลฯ
เปนตน
3. หาสาเหตุของความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหงานไมบรรลุผลสําเร็จ โดยวิเคราะห
ออกมาใน 2 รูปแบบ คือ
3.1 รูปแบบที่ 1 ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนือ่ งมาจากการทํางานของ
ตนเองหรือเนื่องมาจากอุปกรณสํานักงานที่ใชอยู
3.2 รูปแบบที่ 2 ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นจากบุคคลอื่น/หนวยงานอื่น หรือสิ่งอื่นใด
ที่อยูนอกเหนือขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนเองที่จะสามารถ
ควบคุมได
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4. นําความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยงที่ได มาวิเคราะหวาความเสี่ยงเหลานั้นเปนความเสีย่ งที่มี
ผลกระทบตองานในความรับผิดชอบในระดับใด ใหระบุลําดับความสําคัญของความเสี่ยง แลวคิด
วาจะสามารถควบคุมความเสี่ยงดวยวิธีการใดที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง
5. จัดทํารายงานใหหัวหนางานใหหัวหนางาน/หัวหนาฝาย ทราบถึงประเด็นความเสี่ยง
และวิธีการควบคุมความเสีย่ ง
ลําดับที่ 2
1.หัวหนางาน/หัวหนาฝาย
รวบรวมรายงานความเสี่ยงของบุคลากรในสังกัดและ
ประมวลเปนความเสี่ยงในภาพรวมของงานในความรับผิดชอบ
2. หัวหนางาน/หัวหนาฝาย จัดใหมีการระดมความคิดและขอตกลงรวมกันของบุคลากร
ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดในการดําเนินงาน
ลําดับที่ 3
หัวหนางาน/หัวหนาฝายรายงานผลการประเมินความเสี่ยง วิธีการ/แนวทางการควบคุม
ความเสี่ยง การติดตามประเมินผล ผูรับผิดชอบ ออกมาในรูปแบบของรายงาน เสนอตอ
ผูอํานวยการกอง/เลขานุการคณะ/เลขานุการสํานักฯ
ลําดับที่ 4
1. ผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกอง/เลขานุการคณะ/สํานัก/ศูนย/โครงการ รวบรวม
รายงานของผูใตบังคับบัญชา
2. จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางหัวหนางาน/หัวหนาฝาย และผูบ ังคับบัญชา
โดยวิธีการใหหัวหนางาน/หัวหนา
ระดับผูอํานวยการกอง/เลขานุการคณะ/เลขานุการสํานัก
ฝายนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในความรับผิดชอบใหที่ประชุมรับทราบและ
ใหขอเสนอแนะ เพราะการบริหารจัดการความเสี่ยงของงาน/ฝาย ที่จะดําเนินการอาจจะซ้ําซอน
กับงานอื่นหรืออาจมีสวนที่ตองไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางหนวยงาน
หรืออาจจะ
กระทบกับการปฏิบัติงานของหนวยอื่น เปนตน ดังนั้นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการควรเปนไปใน
รูปแบบของกัลยาณมิตร
และมีเปาประสงคเพื่อลดความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายของ
หนวยงานรวมกัน
3. รวบรวมความเสี่ยงที่ไดจากบุคลากรและจากการประเมินของคณะกรรมการควบคุม
ภายในของหนวยงาน มารวบรวมและหาวิธบี ริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้น
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําคูมือระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
คูมือระบบควบคุมภายในของหนวยงานเกิดขึ้นจากการประชุมของคณะกรรมการ
ควบคุมภายในของหนวยงาน และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝาย เพื่อใหคูมือ
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ระบบควบคุมภายในของหนวยงานอยูในรูปแบบเดียวกัน
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมี
องคประกอบ ดังนี้
1. หนาปก
2. คํานํา
3. สารบัญ
4. บทที่ 1 ประกอบดวย
ประวัติความเปนมาของหนวยงานโดยยอ
ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ ของหนวยงาน (ในกรณีที่มี)
วัตถุประสงคในการดําเนินงานของหนวยงาน (ทุกหนวยงานจําเปนตองมี)
แผนปฏิบัติราชการทั้งแผนระยะยาวและแผนประจําป
โครงสรางของหนวยงาน
ภารกิจของหนวยงาน
จํานวนบุคลากร แยกตามสายงาน
5. บทที่ 2 สภาพแวดลอมการควบคุมของหนวยงาน พรอมแผนการดําเนินงานเปน
รายป เชน
2550
กิจกรรม

มค.

กพ.. มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ตค. พย. ธค.

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
2.วางระบบควบคุมภายใน
3. จัดทําคูมือ
4.ดําเนินการตามแผน
5.ติดตามผล
6.ประเมินตนเอง
7.รับการประเมินจากผู
ตรวจสอบภายใน
8.จัดทํารายงานให
มหาวิทยาลัย
9. ดําเนินกิจกรรมตาม
ระบบควบคุมภายในของป
ตอไป

6. บทที่ 3 การจัดระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
7. ภาคผนวก ประกอบดวยคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
องคประกอบของการควบคุมภายใน

บทสรุปจากแบบประเมิน
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ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการควบคุม
เมื่อมีคูมือระบบควบคุมภายในเรียบรอยแลว หนวยงานตองมีการเผยแพรใหบุคลากร
ไดรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมอบหมายใหผูบริหารระดับหัวหนาสาขา /หัวหนาฝาย/หัวหนา
งานทําหนาที่ในการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมการควบคุม
และรายงานใหที่ประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงานไดรับทราบเปนระยะ ๆ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ
คณะกรรมการควบคุมภายในตองทําการประเมินระบบควบคุมภายในของหนวยงาน วายังคงมี
ประสิทธิภาพอยูหรือไม และวางแผนการดําเนินกิจกรรมควบคุมภายในของป ตอ ๆ ไป ตาม
แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการควบคุมภายในตองมีการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
หลังจากนั้น
หนวยงานตองเตรียมพรอมเพื่อรับการประเมินจากผูตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการ
ประเมินระบบควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานของหนวยงาน
หลังจากที่คณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงานจัดใหมีการประเมินตนเองและ
จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมการควบคุมของปตอไปเรียบรอยแลว
หนวยงานจะตองจัดทํา
รายงานใหแกมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกป (ตามแบบฟอรมใน
ภาคผนวก )
แผนผังที่ 4 สรุปภาพรวมของการดําเนินระบบควบคุมภายใน
จัดทํา
รายงาน
การควบคุม
ภายในทุกป

คณะกรรมการควบคุมภายใน

จัดทําคูมือ
ระบบ
ควบคุม
ภายใน

หัวหนาสาขา/หัวหนางาน/หัวหนาฝาย

บุคลากรทุกคนในหนวยงาน

แผนผังการดําเนินระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
แสดงถึงบทบาทของคณะกรรมการ
ควบคุมภายในของหนวยงาน หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนางาน/หัวหนาฝาย และบุคลากรทุกคน
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ในหนวยงาน โดยที่คณะกรรมการควบคุมภายในเปนผูเริ่มวางแนวทางการจัดวางระบบควบคุม
ภายในของหนวยงาน
หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนางาน/หัวหนาฝายซึ่งรวมเปนคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน นําแนวทางดังกลาวไปจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหกับบุคลากรในสวนงาน
รับทราบ และมอบหมายใหบุคลากรทุกคนวิเคราะหความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตาม
คูมือการปฏิบัติงานของตนเองพรอมขอเสนอแนะวิธีการควบคุม
หัวหนาสาขา/หัวหนางาน/
หัวหนาฝาย
รวบรวมความเสีย่ งของบุคลากรทุกคนในสวนงานแลวจัดใหบุคลากรรวมกัน
จัดลําดับความเสี่ยง และหากิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมของสวนงาน จากนั้นนําเสนอให
คณะกรรมการควบคุมภายใน
พิจารณาจัดวางระบบควบคุมของหนวยงานตามความเสี่ยงที่
คนพบโดยบุคลากรและความเสี่ยงที่คนพบโดยคณะกรรมการ แลวนําไปสูการทําประชาพิจารณ
ในระดับหนวยงาน เพื่อหาขอตกลงรวมกันในการจัดกิจกรรมควบคุมใหครอบคลุมทุกภารกิจ
เปาหมาย แผนปฏิบัติการและวัตถุประสงคของหนวยงาน จากนั้นจึงจัดทําคูมือระบบควบคุม
ภายในของหนวยงานและประกาศใช
โดยจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลตามรอบ
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว
เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณหนวยงานจะตองจัดทํารายงานเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการดําเนินกิจกรรมการควบคุม รายงานการติดตาม ประเมินผล
และแนวทางในการดําเนินกิจกรรมควบคุมในปตอไป
ตัวชี้วัด เพื่อการบริหารความเสี่ยง
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยถูกกําหนดใหมีตัวบงชี้และตัวชีว้ ัด ที่ตองรับผิดชอบ
เพื่อเปนหลักประกันวาผลผลิตของมหาวิทยาลัยจะไดคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีตัวบงชีต้ าม
มาตรฐานของสมศ. และมีตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2550 ซึ่งตัวบงชี้บางตัวของ สมศ. จะซ้ํากับตัวชีว้ ัดของ ก.พ.ร.
เพื่อปองกันความสับสน
ตอไปนี้จะขอเลือกใชคําวา “ ตัวชีว้ ัด” ในการกําหนดกรอบ/แนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยง
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยจะแบงตัวชีว้ ัดทีต่ องดําเนินการออกเปนดาน ๆ ตามกรอบการ
จัดวางระบบควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวแลวคือ
1. ดานการเรียนการสอน มีตัวชี้วดั จํานวน 17 ตัว ไดแก
1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิต ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
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นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา
1.7 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท ทีต่ ีพิมพเผยแพร ตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด
1.8 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกทีต่ ีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด
1.9 รอยละของจํานวนนิสิต/นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสขุ ภาพของมหาวิทยาลัย
1.10 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
1.11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
1.12 รอยละของอาจารยประจําที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
1.13 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.14 การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)
1.15 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
1.16 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
1.17 รอยละของนักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
2. ดานการวิจัย มีตัวชีว้ ดั จํานวน 8 ตัว ไดแก
2.1 รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพมิ พ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
2.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา
2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรบั ทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
อาจารยประจํา
2.5 รอยละของของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกตอ
อาจารยประจํา
2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบตั รในรอบ 5 ปที่ผานมา
2.8 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี
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3. ดานการบริการวิชาการ มีจํานวนตัวชี้วัด 7 ตัว ไดแก
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา
3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริหารวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย
3.4 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย
ประจํา
3.5 จํานวนฐานเรียนรูทางการเกษตร
3.6 จํานวนครั้งในการใหบริการตรวจสอบสินคาทางการเกษตร
3.7 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีจํานวนตัวชีว้ ัด 4 ตัว ไดแก
4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
4.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
4.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ
4.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีจํานวนตัวชี้วัด 3 ตัว ไดแก
5.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
5.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
5.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง
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6. ดานการบริหารจัดการ มีจํานวนตัวชีว้ ัด 13 ตัว ไดแก
6.1 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ ตอจํานวน
นักศึกษา
6.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
6.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
6.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน
6.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
6.6 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
6.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
6.8 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย
6.9 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการ
6.10 ระดับของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
6.11 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
6.12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร
และหลักสูตร
6.13 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร
นอกจากตัวชีว้ ัดที่ไดกลาวมาแลวนั้น หนวยงานตองนําตัวชี้วดั ตามแผนกลยุทธ /
แผนปฏิบัติงานของหนวยงานมาผนวกเขาดวยกัน
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม
ภารกิจทุกดานที่อยูในความรับผิดชอบ และเปนการลดภาระใหหนวยงานไมตองแยกสวนการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน เพราะการจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินการตามระควบคุมภายในที่จัดวางไวรวมกันจะมีการกําหนดผูรับผิดชอบ
และวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน
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สวนที่ 4
ภาคผนวก
ก. ตัวอยางแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
จุดที่ควรประเมิน ในแตละองคประกอบ ประกอบดวยขอความภายใตหัวขอหลัก ๆ และ
หัวขอยอยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวขอหลัก
ความเห็น/คําอธิบาย หมายถึง หนวยงานใหความสําคัญหรือปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ อยางไร
1. แบบประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม
จุดที่ควรประเมิน
1.สภาพแวดลอมการควบคุม
เพื่อใหทราบวาหนวยงานมีสภาพแวดลอม
การควบคุมทีด่ ีหรือไม
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของ
ผูบริหาร
A. มีการกระจายอํานาจใหกับรอง
คณบดี/รองผอ./ผูชวยผอ./หัวหนางาน อยาง
เปนลายลักษณอักษร
B. ความสนใจตอรายงานทางการเงิน
การใชจายงบประมาณ

C. การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
ผานการจัดใหมีการประชุมหนวยงาน เพื่อ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ ใหบุคลากรไดรับทราบและจัด
ใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา/
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

1.กําหนดใหมีการรายงานการเงิน/
งบประมาณ ทุกเดือน
2.กําหนดใหมีการรายงานการเงิน/
งบประมาณ ทุกไตรมาส
3. กําหนดใหมีการรายงานการเงิน/
งบประมาณ เมื่อสิ้นปงบประมาณ
1. เดือนละ 1 ครั้ง
2. 3 เดือน/ครั้ง
3. 6 เดือน/ครั้ง หรือมากกวา
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D. ทัศนคติตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา การควบคุมภายใน การปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ(ก.พ.ร.)

E . รูปแบบการสื่อสารภายใน
หนวยงาน

F. ลักษณะการบริหารงานของ
ผูบริหาร

G. รูปแบบการพิจารณาความดี
ความชอบ ผลประโยชน การมอบหมายงาน

1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม
A. ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความสําคัญของ
ความซื่อสัตยและจริยธรรม โดยสื่อสารทาง
วาจาในการประชุม การหารือกับบุคลากร
และปฏิบัตติ ัวเปนแบบอยาง
B. ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวน
เมื่อมีสัญญาณแจงวาอาจมีปญหาเรื่องความ

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
1. มองวาเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้นของ
หนวยงาน
2.มองวาเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงาน และเปนการพัฒนา
องคกรไปสูการเปนองคกรคุณภาพ
3. กําหนดไวในวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
1. บุคลากรสามารถสื่อสารโดยตรง
กับ ผูบริหาร
2. การสื่อสารตองเปนไป
ตามลําดับ/ ขัน้ ตอน สายการบังคับ
บัญชา
3. เปนไปไดทั้ง 2 ลักษณะขึ้นอยูกับ
สถานการณ
1. มุงผลสําเร็จของงาน ที่ยึดการ
ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
2. มุงผลสําเร็จของงาน โดยไมยึด
ติดกับการปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ
1. รับฟงความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
2. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการพิจารณา
3. ตัดสินจากพฤติกรรมที่มองเห็น
1. ใหความสําคัญตอการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
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จุดที่ควรประเมิน
ซื่อสัตยและจริยธรรมของบุคลากรเกิดขึ้น
C. มีการเปดชองทางใหบุคลากรและ
ผูรับบริการไดใหขอเสนอแนะ ขอรองเรียน

D. ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควร
แกกรณีเมื่อไมมีการปฏิบัตติ ามนโยบาย วิธี
ปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบตั ิ
E. มีการสื่อสารใหทราบทั่วทั้งองคกร
เกี่ยวกับประเภทของความผิดทางวินัย เพื่อให
บุคลากรทราบวา หากประพฤติมิชอบจะตอง
ไดรับการลงโทษเชนเดียวกัน
F. ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานที่เปนไปไดและไมสรางความกดดัน
ใหแกบุคลากรในการปฏิบตั ิงานใหบรรลุตาม
เปาหมายที่เปนไปไมได
G.ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและ
โปรงใส
1.3 ความรู ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร
A. มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนสําหรับแตละตําแหนง
งานไวอยางเหมาะสม
B. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแต
ละตําแหนงทีเ่ ปนปจจุบัน
C. มีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกตําแหนง
ในแผนปฏิบตั งิ านประจําปของหนวยงาน

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

1. มี Web site /กลองรับฟงความ
คิดเห็น ที่เปดใหบุคลากรและบุคคล
ทั่วไปเขาถึงได
2. มีการนําผลจากขอรองเรียน/
ขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงแกไข
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จุดที่ควรประเมิน
D. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความ
ยุติธรรมและโปรงใส โดยพิจารณาจากผลสําเร็จ
ของงาน
E. มีการวางแผนดานอัตรากําลังที่
เหมาะสม เพียงพอกับภาระงาน
1.4 โครงสรางองคกร
A.มีการจัดโครงสรางหนวยงานและสาย
การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ
ขนาดและลักษณะการดําเนินงานของ
หนวยงาน
B. มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่
ถูกตองและทันสมัย เผยแพรใหบุคลากรและผู
มาติดตองานไดทราบ
1.5 การมอบอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ
A. มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม
และประกาศใหบุคลากรรับทราบ

B. มีการสอบทานงานตามลําดับชัน้ และ
มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
C. มีการประเมินความเหมาะสมของอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกป

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

1. มอบหมายเฉพาะหนาที่ ความ
รับผิดชอบ แตไมมีการมอบอํานาจ
2. การมอบหมายอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบ ทีไ่ มเหมาะสมกับ
บุคลากร

1. มีการประเมินความเหมาะสมของ
ตัวบุคคลกับงานที่รับผิดชอบ
2. มีการปรับเปลี่ยน โยกยาย
บุคลากร ในกรณีที่พบความวาไมมี
ความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
หรือ กรณีไดรับการรองเรียนการ
ใหบริการของบุคลากร
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1.6 นโยบายวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคลากร
A. มีการจัดปฐมนิเทศใหกับบุคลากรใหม
และจัดประชุมทบทวนผลงานทุกสิ้น
ปงบประมาณ

B. การพิจารณาเลื่อนระดับ /เลื่อน
ตําแหนง หรือ เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการประเมิน
360 องศา

C. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไดประเมินตามแบบฟอรมของกองการ
เจาหนาที่ทุกขั้นตอน และมีการประกาศผลการ
ประเมินใหบุคลากรไดรับทราบอยางเปดเผย
1.7 กลไกการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
A. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
หนวยงานในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานใน
หนวยงานใหเปนไปตามแผนงาน/วัตถุประสงค
และเปาหมายของหนวยงาน อยางตอเนื่อง

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย

1. จัดปฐมนิเทศใหบุคลากรในหัวขอ
ที่เกี่ยวของกับงานในความ
รับผิดชอบ และรับทราบนโยบาย
ของหนวยงานกอนเริ่มปฏิบัติงาน
2. จัดใหมีการประชุมทบทวนผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในรอบปที่
ผานมา และประเมินผลอยางเปน
กลาง
1. การประเมินผลเพื่อการเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ เลื่อนระดับ เปดโอกาสให
ผูมสี วนเกี่ยวของเชนเพื่อนรวมงาน /
ผูใตบังคับบัญชา/ผูรับบริการ ไดรวม
พิจารณาความเหมาะสมดวย
2. การประเมินผลเพื่อการเลื่อนขั้น
เงินเดือน/เลื่อนระดับ ผานการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการประจํา
หนวยงานกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลอยูในอํานาจของ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
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จุดที่ควรประเมิน
และสม่ําเสมอ
B. หนวยงานไดรับการตรวจสอบจากผู
ตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง
C. มีการนําขอคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ มาใชประโยชนในการ
ปรับปรุง พัฒนาหนวยงาน
D. ความเห็น/ขอเสนอแนะ ที่ไดรับจากผู
ตรวจสอบภายในไดรับการปรับปรุง แกไข
โดยไมมีการตรวจพบขอบกพรองในประเด็น
เดิม อีกในการตรวจสอบครัง้ ตอมา
สรุปวิธีที่ควรปฏิบัติ
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(......................................)
ตําแหนง (หัวหนาหนวยงาน)
วันที่........./............../............

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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2.แบบการประเมินความเสี่ยง
จุดที่ควรประเมิน
2.การประเมินความเสี่ยง
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคระดับ
หนวยงาน
A .มีการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวมของ
หนวยงาน ในรูปของพันธกิจ เปาประสงค และ
วัตถุประสงค
B. วัตถุประสงคของหนวยงานมีความ
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงสําหรับหนวยงาน
2.1.1 . มีการเผยแพรและชี้แจง
วัตถุประสงคของหนวยงานใหบุคลากรทุก
ระดับทราบและเขาใจตรงกัน
2.1.2 ยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
หนวยงานสอดคลองกับวัตถุประสงค โดย
พิจารณาจาก
A . แผนยุทธศาสตรสนับสนุน
วัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม
B. แผนยุทธศาสตรครอบคลุมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรและการใหลําดับความสําคัญ
C. แผนยุทธศาสตรและงบประมาณ
กําหนดกรอบเวลาที่สอดคลองกับความเปนจริง
รวมทั้งระบุหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติ
อยางชัดเจน
2.1.3 หนวยงานจัดใหมีการประเมินความ
เสี่ยง โดยนําเอา เปาประสงค /วัตถุประสงค /
ตัวชี้วัด/ปจจัยเสี่ยงจากภายในและปจจัยเสี่ยง
จากภายนอก มาพิจารณา และจัดใหมีการ
ควบคุมความเสี่ยงเหลานั้นตามความเหมาะสม

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
2.2 การกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรม
2.2.1 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน
2.2.1 หนวยงานมีการจัดสรรทรัพยากร
เพียงพอที่จะสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรม
2.3 การระบุความเสี่ยง
2.3.1 ผูบริหารระบุความเสี่ยงครอบคุลม
กิจกรรมที่สําคัญ โดยมีวิธกี ารดําเนินการที่
เหมาะสม
A. นําตัวชีว้ ัดที่อยูในความรับผิดชอบ ทั้ง
ของ สมศ. ก.พ.ร.และตามแผนกลยุทธของ
หนวยงาน มาใชในการระบุความเสี่ยง และ
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงโดยวิธีการ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
B. เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวม
ในการระบุความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญและ
หาวิธีการจัดการกับความเสีย่ งของหนวยงาน
C. มีการการคาดการณความเสี่ยงทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
D. มีการระบุปจจัยเสี่ยงที่มาจากขอตรวจ
พบของผูตรวจสอบภายใน ผูประเมินคุณภาพ
และผลการประเมินอื่น ๆ
2.3.2 หนวยงานมีการระบุความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายนอกไดอยางเพียงพอ เชน
- การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
- การเกิดภัยธรรมชาติ
2.3.3 หนวยงานมีการระบุความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายในไดอยางเพียงพอ เชน
- การสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ
- การเปลี่ยนแปลงผูบ ริหาร

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
2.3.4 ในการระบุความเสีย่ งผูบริหารประเมิน
ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยง โดยพิจารณา
จาก
A. ผูบริหารพิจารณาถึงความเสี่ยงที่
สงผลใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคในรอบ
ปที่ผานมา
B. ผูบริหารพิจารณาถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการใชจายเงินไมถูกตอง ขอติตงิ จากผู
ตรวจสอบภายใน ในรอบปที่ผานมา
C. ผูบริหารพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ทํา
ใหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปที่
ผานมาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง
2.4.1 เมื่อไดมีการระบุความเสี่ยงของ
หนวยงานแลวผูบริหารมีการวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงเหลานั้น
โดยพิจารณาจาก
A. ผูบริหารนําผลจากการวิเคราะห
ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการควบคุมภายใน
ประจําหนวยงานและการวิเคราะหความเสี่ยง
จากบุคลากรมาประมวลเขาดวยกัน
B. มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะ
เกิด เชน ระดับสูง กลาง ต่ํา
2.4.2 ผูบริหารกําหนดวิธีการบริหารความ
เสี่ยงและกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
โดยพิจารณาจาก
A. กําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของหนวยงาน

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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B.มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อ
จัดการกับความเสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงให
อยูในระดับทีย่ อมรับได
C. มีการพิจารณาความคุมคาของ
ตนทุนที่จะเกิดจากการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุม
2.4.3 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยง
2.4.4 จัดใหมีการติดตามผลการปฏิบตั ติ าม
วิธีการควบคุม อยางนอยปละ 2 ครั้ง
2.5 การบริหารความเสี่ยงในชวงของการ
เปลี่ยนแปลง
2.5.1 หนวยงานมีการคาดการณความ
เสี่ยง การระบุความเสี่ยง และการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปจจัยภายนอก เชน
การเกิดภัยพิบัติ การเปลีย่ นแปลงทาง
การเมือง ฯลฯ
2.5.2 ผูบริหารใหความสนใจเปนพิเศษกับ
ความเสี่ยง ซึง่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทสี่ งผล
กระทบรุนแรงกับองคกร เชน การออกนอก
ระบบ การเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ ฯลฯ
สรุป/วิธีที่ควรปฏิบัติ
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(......................................)
ตําแหนง (หัวหนาหนวยงาน)
วันที่........./............../............

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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3. แบบประเมินกิจกรรมการควบคุม
จุดที่ควรประเมิน
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 หนวยงานมีการระบุวัตถุประสงคการ
ควบคุมที่สัมพันธกับกิจกรรมการควบคุม
3.2 หนวยงานมีการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุมทีเ่ หมาะสมกับภารกิจและมีการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมนั้น โดย
พิจารณาจาก
A. กิจกรรมการควบคุมที่ไดกําหนดขึ้นได
นําไปใชในการปฏิบัติงานตามปกติของ
บุคลากร
B. หัวหนางานประเมินกิจกรรมการ
ควบคุมที่ตนรับผิดชอบและเสนอปรับปรุงแกไข
เมื่อพบขอบกพรอง เชน มีกิจกรรมการควบคุม
ที่มากเกินไป หรือ ไมมีความจําเปนตองมี
กิจกรรมการควบคุมแลวเมอื่ ความเสี่ยงลดลง
อยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอหนวยงาน
3.3 ผูบริหารทุกระดับมีการสอบทาน
รายงานผลการดําเนินงาน วิเคราะห
แนวโนม และเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่ตั้งไว
3.4 หัวหนางานมีการสอบยันขอมูลใน
รายงานกับหลักฐานขอเท็จจริงที่ปรากฏ
3.5 มีการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ เงินสด
หรือทรัพยสินอื่นที่เสี่ยงตอการสูญหาย ใน
ที่ปลอดภัยและเหมาะสม และมีการตรวจ
นับเปนระยะ ๆ
3.7 มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ในงานที่เสี่ยงตอความเสียหาย เชน
A.ไมอนุญาตใหบคุ คลคนเดียวปฏิบตั ิงาน

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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ตามลําพังเกี่ยวกับเงินสด ทัง้ การทําหนาที่รับ
เงิน จายเงิน การดูแลรักษาเงิน
B. จัดใหมีคณะกรรมการตรวจนับเงินสด
คงเหลือประจําทุกวัน
C. มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการ
อนุมัติ การประมวลผลขอมูล การบันทึกบัญชี
การรับ-จายเงิน การตรวจสอบและการดูแล
รักษาทรัพยสนิ ออกจากกันเด็ดขาด
D. ไมมีการอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดควบคุมการดําเนินงานที่สําคัญทั้งหมดหรือ
ปฏิบัติงานทีส่ าํ คัญหรือเสี่ยงตอความเสียหาย
เพียงคนเดียวจนครบวงจร แตถามีความจําเปน
ใหกําหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสม
ทดแทน
3.8 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให
การดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ทั้งของมหาวิทยาลัย
และของรัฐ
3.9 จัดใหมีการบันทึกการดําเนินการตาม
กิจกรรมการควบคุมเปนลายลักษณอกั ษร
และผูบริหารมีการติดตามการควบคุมอยาง
สม่ําเสมอ
4.0 มีการประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของกิจกรรมการควบคุม
ภายหลังจากไดดําเนินการตามกิจกรรม
การควบคุมไปแลวระยะหนึ่ง จาก
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และ
ผูตรวจสอบภายใน อยางนอยปละ 1 ครั้ง

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
สรุป/วิธีที่ควรปฏิบัติ
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

(......................................)
ตําแหนง (หัวหนาหนวยงาน)
วันที่........./............../............

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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4. แบบประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร
จุดที่ควรประเมิน
มี/ ไมมี/
ใช ไมใช
4.1 สารสนเทศ
4.1.1 จัดใหมีวิธีปฏิบัตใิ นการใหขอมูล
ภายในและภายนอกที่จําเปนในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนด
A. รวบรวมขอมูลภายนอกดานกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอมูลสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
B. รายงานขอมูลซึ่งเปนประโยชนในการ
ประเมินการบรรลุวตั ถุประสงคที่สําคัญอยาง
สม่ําเสมอ
C. มีขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบนั
นําเสนอใหผูบริหารรับทราบ
4.1.2 ผูบริหารใหการสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทีจ่ ําเปน
A.หนวยงานมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศของหนวยงาน ซึ่งมี
ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหม ๆ ความสามารถในการดูแลระบบ
สารสนเทศ เชน นักเอกสารสนเทศ นักวชิ าการ
คอมพิวเตอร เปนตน
B. บุคลากรตองไดรับการฝกอบรมการ
ใชระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับภารกิจอยาง
สม่ําเสมอ
4.2 การสื่อสาร
4.2.1 มีวิธีปฏิบัติในการสื่อสารให
บุคลากรรับทราบหนาที่ ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางมี
ประสิทธิผล เชน
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จุดที่ควรประเมิน
A. บุคลากรควรทราบวัตถุประสงคของ
กิจกรรมที่รับผิดชอบและทราบหนาที่ของตนที่
สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
B. บุคลากรควรเขาใจเกี่ยวกับหนาที่
ของตนวามีผลกระทบตอบุคลากรคนอื่น ๆ
อยางไร และหนาที่ของบุคลากรคนอื่นมี
ผลกระทบตอตนเองอยางไร
C. มีการติดตอสื่อสารในระหวาง
ปฏิบัติงาน มีการประชุมรวมกัน จัดใหมีการ
อบรม
4.2.2 จัดใหมีชองทางในการติดตอ
สื่อสารระหวางพนักงานกับผูบริหาร เพื่อ
แจงขอสงสัยเกี่ยวกับความประพฤติมชิ อบ
ในหนวยงาน
4.2.3 จัดใหมีการประชุมรับฟงขอเสนอ
แนะการปรับปรุงงานจากบุคลากร
4.2.4 กําหนดวิธีปฏิบตั ใิ นการติดตอ
สื่อสารระหวางหนวยงานเพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิผล
A. ใหขอมูลที่มีประโยชนกับการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันกาล
B. แจงเวียนขอมูลเกีย่ วกับนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั ิใหบคุ ลากรรับทราบ
4.2.5 จัดใหมีการจัดทํา จัดเก็บ รวบรวม
ขอมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน
อยางครบถวนและเปนปจจุบัน
4.2.6 จัดใหมีชองทางหรือระบบการ
ติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยาง
เพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล
4.2.7 จัดใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็น

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช
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จุดที่ควรประเมิน
จากผูรับบริการ หลากหลายชองทาง และ
นําความคิดเห็นเหลานั้นไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
สรุป/วิธีที่ควรปฏิบัติ
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

(......................................)
ตําแหนง (หัวหนาหนวยงาน)
วันที่........./............../............

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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5. แบบประเมินการติดตามประเมินผล
จุดที่ควรประเมิน
5. การติดตามประเมินผล
5.1 การติดตามผลระหวางปฏิบตั งิ าน
A. จัดใหมีการติดตามผลระหวางการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ ใหมั่นใจวากิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ไดจัดวางไวมีการดําเนินการจริง
B. จัดใหมีการบันทึกขอมูล มีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมการ
ควบคุม อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรม
ควบคุมทางดานการเงิน
C. มีการตรวจเช็คขอมูลรายงานกับ
เอกสารหลักฐานเปนครั้งคราว
5.2 การประเมินรายครั้ง
A. มีการประเมินรายครั้งทุกครั้งทีม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงในหนวยงาน เชน การเปลี่ยนแผน
กลยุทธ การเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน
ในหนวยงาน
B. จัดใหมีการประเมินการควบคุม
ภายในของทุกงาน เปนระยะๆ
C.จัดใหมีการประเมินรายครั้งจาก
คณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน
และจากผูตรวจสอบภายใน
5.3 วิธีการประเมินการควบคุมภายในมี
ความเหมาะสม
A.ใชแบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามแบบของ สตง.และแบบ
ของมหาวิทยาลัย
B.มีแผนการประเมินที่ชัดเจน
C. คณะผูประเมินมีความรูความเขาใจ
อยางเพียงพอในภารกิจ เปาหมาย

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
วัตถุประสงคและการดําเนินงานของหนวยงาน
D.มีการบันทึกขั้นตอนการประเมิน
เปนลายลักษณอักษร
5.4 ผูบริหารจัดใหมีการปรับปรุงแกไขตาม
ขอตรวจพบและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมภายในและผู
ตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
5.5 ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบจาก
การตรวจสอบ
5.6 หนวยงานจัดใหมีการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในทุกป ภายหลังจากสนิ้ สุด
ปงบประมาณ โดย
A.จัดใหมีการประเมินระบบควบคุม
ภายใน เพื่อใหทราบวาระบบควบคุมภายในที่
จัดวางไวมีการดําเนินงานจริงหรือไม กิจกรรม
การควบคุมทีไ่ ดดําเนินการไปแลวสามารถลด
ความเสี่ยงไดหรือไม
สภาพแวดลอมการ
ควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม
สารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัย
เพียงพอตอการบริหารจัดการหรือไม
การติดตามประเมินผลมีความเพียงพอ
เหมาะสมหรือไม
B. เมื่อมีการประเมินระบบควบคุม
ภายในประจําปแลว ไดมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่ยังคงมีอยูและคาดวาจะเกิดขึ้น แลวจัด
วางระบบควบคุมภายในของปงบประมาณ
ตอไป

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
C. การประเมินระบบควบคุมภายในได
เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมให
ขอคิดเห็น
สรุป/วิธีที่ควรปฏิบัติ
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

(......................................)
ตําแหนง (หัวหนาหนวยงาน)
วันที่........./............../............

มี/ ไมมี/
ใช ไมใช

ความเห็น/คําอธิบาย
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ข. แบบฟอรมรายงานระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
แบบ ปอ.2
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ชื่อหนวยงาน......................................................
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
องคประกอบการควบคุมภายใน
สภาพแวดลอมการควบคุม
ผูบริหารและบุคลากรมีทศั นคติที่ดีตอการควบคุม
ภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับการมีศลี ธรรม
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย และมีการพิจารณา
ดําเนินการตามควรแกกรณี เมื่อพบวาบุคลากร
ประพฤติปฏิบตั ิในสิ่งที่ไมเหมาะสมการยอมรับ
ความรูความสามารถของบุคลากร การรับทราบ
ขอมูลและการวินิจฉัยสิ่งทีต่ รวจพบหรือสิง่ ที่ตอง
ตรวจสอบ ปรัชญา รูปแบบการทํางานของผูบริหาร
เหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล โครงสรางองคกร การมอบหมายอํานาจ
หนาที่ความรบั ผิดชอบและจํานวนบุคลากรเหมาะสม
กับงานที่ปฏิบตั ิ นโยบายและการปฏิบตั ิดานบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับหนวยงานที่
ชัดเจน วัตถุประสงคระดับหนวยงานและ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะ
ทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่
กําหนดไวอยางเหมาะสม ฝายบริหารมีการระบุ
ความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่
อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวตั ถุประสงคของ
หนวยงาน และมีการวิเคราะหความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม
กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัตทิ ี่มั่นใหมั่นใจวาเมื่อนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหารกําหนด
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องคประกอบการควบคุมภายใน
ไว กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบตั ิงานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงค
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน การปฏิบัตติ ามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัตติ าง ๆ ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรม
ขององคกร รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจาก
ภายนอกหนวยงาน มีการสื่อสารไปยังผูบริหารและ
ผูใชภายในหนวยงาน ในรูปแบบทีช่ วยใหผูรับขอมูล
สารสนเทศปฏิบัติหนาทีต่ ามความรับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหความ
มั่นใจวามีการติดตอสื่อสารภายในและภายนอก
หนวยงานที่มีผลทําใหหนวยงานบรรลุวตั ถุประสงค
และเปาหมาย
การติดตามประเมินผล
หนวยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัตติ าม
ระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร
ผูควบคุมงานและผูมีหนาทีเ่ กี่ยวของ นอกจากนี้มี
การประเมินผลแบบรายครั้ง(Separate Evaluation)
เปนครั้งคราว กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรอง ควร
กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการ
แกไขขอบกพรองอยางทันทวงที
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ผลการประเมินโดยรวม
คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย/โครงการ..............มีการควบคุมภายในเปนไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ตามสมควร อยางไรก็ตามมีจุดออนที่ตองไดรับการแกไข ดังนี้
1..............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3............................................................................................................................

ลายมือชื่อ........................................................
( ..............................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่ ...........เดือนธันวาคม พ.ศ.25..............
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ค. ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
เมื่อหนวยงานไดแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงานแลว และจัดใหมีการ
ประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม รวบรวมความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงที่ไดจากบุคลากรและจาก
การประเมินของคณะกรรมการ ที่ไดพิจารณาความเสีย่ ง/ปจจัยเสี่ยงที่หนวยงานเผชิญอยูครอบ
คุลมทั้งความเสี่ยงจากแผนกลยุทธของหนวยงานและความเสี่ยงจากตัวชี้วัดที่อยูใ นความ
รับผิดชอบ จากนั้นก็นําความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงทั้งหมดมาจัดลําดับความสําคัญวาความเสี่ยงใด
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด และหากเกิดขึน้ แลวสงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน
มากที่สุด เชน
ตัวอยาง ความเสี่ยงดานการจัดการเรียนการสอน มีตัวชี้วัด อยูจํานวน 17 ตัว
ก็นําตัวชีว้ ัดทัง้ 17 ตัวมาพิจารณาวาตัวชี้วัดแตละตัวนั้น หนวยงานสามารถจะบรรลุเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวหรือไม มากนอยพียงใด หากหนวยงานดําเนินการตามตัวชี้วัดแลว
ไดผลต่ํากวาเปาหมายจะสงผลกระทบตอหนวยงานมากนอยเพียงใด โดยทําตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นํามาจัดลงตารางการจัดระดับความเสีย่ ง ดังนี้
ความเสี่ยงปานกลาง ( 1) ไดแก
1. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง ตําแหนง
ทางวิชาการ
2. รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญา
โทที่ตีพิมพเผยแพร
ความเสี่ยงต่ํา (3) ไดแก
1.การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย
2.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา

ความเสี่ยงสูง (2) ไดแก
1. รอยละของหลักสูตรทีไ่ ดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด
2. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ความเสี่ยงปานกลาง (4) ไดแก
1. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน

ในตารางชองที่ 1 ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง หากความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นแลวผลกระทบ
รุนแรงมาก แตโอกาสเกิดขึน้ นอย
เชน รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง ตําแหนงทางวิชาการ จัดใหอยูในตารางนี้เพราะ
หนวยงานไดประเมินตนเองแลววา อาจารยประจําที่มีอยูในหนวยงานปจจุบันมีตําแหนงทาง
วิชาการรอยละ 45 สวนที่เหลืออยูในระหวางขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งโอกาสที่หนวยงานจะ
ขาดแคลนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีนอย แตหากไมมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
เลย ก็หมายถึงคุณภาพของบุคลากรของหนวยงานอยูในเกณฑทตี่ ่ํา ดังนี้เปนตน
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ในตารางชองที่ 2 ความเสี่ยงสูง หมายถึง หากความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบ
รุนแรงตอหนวยงานและโอกาสเกิดขึ้นมีมาก
เชน รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด จัดใหอยูในตารางนี้เพราะจาก
ขอเท็จจริงพบวาหนวยงานมีหลักสูตรที่อยูในความรบั ผิดชอบ 5 หลักสูตร และมีหลักสูตร
เพียง 2 หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ดังนั้นหลักสูตรอีก 3 หลักสูตรก็ไมสามารถเปดทําการสอนได
ซึ่งหมายถึงหนวยงานอาจตองยุบเลิกหลักสูตรและมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึน้
หลังจากที่หนวยงานไดจัดเรียงลําดับความสําคัญของความเสี่ยงเรียบรอยแลว ก็นําไปสู
การวางแผนการจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการจัดการความเสี่ยง ไดแก
1. การยอมรับความเสี่ยง
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง
3. การกระจายความเสี่ยง
4. การถายโอนความเสี่ยงหรือการโยกยายความเสี่ยง
หนวยงานตองวิเคราะหวาจะจัดการความเสี่ยงเหลานัน้ อยางไร เชนกรณีที่หลักสูตรในความ
รับผิดชอบ 3 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน หนวยงานจะดําเนินการอยางไร เชน
1. ยอมรับความเสี่ยง คือยอมยุบเลิกหลักสูตร
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง โดยหาวิธีการที่เหมาะสมเพี่อใหสามารถรักษา
หลักสูตรเหลานี้ได
3. การกระจายความความเสี่ยง ในกรณีนี้คงไมสามารถกระจายความเสี่ยงให
หนวยงานอื่นได
4. การถายโอนความเสี่ยงหรือการโยกยายความเสี่ยง ก็คงเปนอีกกรณีหนึ่งที่ทําได
ยาก
ดังนั้นหนวยงานมีทางเลือกอยู 2 ทาง คือ ยุบเลิกหลักสูตร หรือหาวิธีการลด/ควบคุมความเสี่ยง
หากหนวยงานเลือกที่จะหาวิธีการลด/ควบคุมความเสีย่ ง ก็มีวิธีการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ได ดังตัวอยางนี้

ง. ตัวอยางการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
1. จํานวนคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารย
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และใน
จํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารย อยางนอย 2 คน
ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารย
ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
2. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุก
หลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชดั เจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวย

ดานการเรียนการสอน
ปจจัยเสี่ยง
1.จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนมีนอยกวา 5 คน
2. อาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยประจําเกิน
กวา 1 หลักสูตร

1.มีกรรมการบริหารหลักสูตรแตไมไดจัดใหมีการ
ประชุมตามขอกําหนด(ใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางนอย 2 ครั้งตอ

การจัดการความเสี่ยง
(กิจกรรมการควบคุม)
1. จัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติม
2. จัดสงอาจารยที่มีอยูไปศึกษาเพิ่มเติมใหตรงสาขา
3. จัดใหมีชองทางการประกาศรับสมัครอาจารย
หลายชองทาง เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเหมาะสม
4. แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสาขาวิชาภายใน
มหาวิทยาลัย หรือรับโอนอาจารยจากภายนอก
มหาวิทยาลัย

1. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตามขอกําหนด โดยจัดทํารายงานการประชุม
เผยแพรทางเว็บไซด
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ความเสี่ยง
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
2.1 การบริหารหลักสูตร
2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
2.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ปจจัยเสี่ยง
ภาคการศึกษา โดยเปนการประชุมกอนเปดภาค
การศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง)
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมไดทําหนาที่
ครบถวนตามที่กําหนดไว
3.การประเมินหลักสูตร ไมมผี ูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการประเมิน
4. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนดอย
คุณภาพ
5. ไมมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาครบทัง้ 4 ดาน
คือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ไมมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ไมมีการประเมิน/วิเคราะหแนวโนมความตองการ
ของตลาดแรงงาน

การจัดการความเสี่ยง
(กิจกรรมการควบคุม)
2. มีการติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาไดทําหนาที่
ครบถวนตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายหรือไม
3. จัดใหมีการประเมินหลักสูตร 360 องศา
4.สํารวจสภาพทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
และทําการปรับปรุง พัฒนา จัดหาเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม
5. จัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาครบทั้ง 4 ดาน และจัด
ใหครอบคลุมกับนักศึกษาทุกคน
6. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. จัดใหมีการประเมิน/วิเคราะหแนวโนมความ
ตองการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยพิจารณา
จากปจจัยภายนอกที่อาจเปนไดทั้งอุปสรรคและ
ปจจัยเกื้อหนุน
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ความเสี่ยง

ดานการวิจัย
ปจจัยเสี่ยง

1. มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดนอย 1. อาจารยขาดความรูในเรือ่ งการทําวิจัยในเชิง
บูรณาการ
2. อาจารยขาดความรูและทักษะ ตอการทําวิจัยใน
เชิงลึก
2.จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพมีนอย

1. อาจารยไมสนใจที่จะตีพมิ พผลงานวิจัยเนื่องจาก
มีคาใชจาย
2.งานวิจัยไมมีคุณภาพ
3. อาจารยไมทราบแหลงตีพิมพ ที่มีคุณภาพและ
เปนที่ยอมรับ

3. ไมมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด 1.การจดทะเบียนสิทธิบตั ร มีคาใชจายสูง และใช
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
เวลานาน
2. อาจารยขาดความรูในเรือ่ งการขอสิทธิบัตร

การจัดการความเสี่ยง
(กิจกรรมการควบคุม)
1.จัดอบรมใหความรู เพื่อกระตุนในเกิดงานวิจัย
ใหม ๆ
2. สํารวจหาปญหาที่สังคมตองการทราบ หรือ
แสวงหาองคความรูที่เปนประโยชนตองานวิจยั
3. แตงตั้งคณะกรรมการวิจยั ประจําหนวยงาน
1. สนับสนุนเงินในการตีพมิ พผลงานวิจัย
2. มีมาตรการไมรับผลงานวิจัยที่ไมผานการตีพิมพ
ใหเปนสวนหนึ่งในการนํามาเปนผลงานขอตําแหนง
ทางวิชาการ
3. แสวงหาแหลงตีพิมพผลงานวิจัยและเผยแพร
4. จัดสรรสิ่งจูงใจใหกับอาจารยที่มีผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
2. จัดอบรมใหความรู แกบคุ ลากร
3. กําหนดไวในแผนกลยุทธของหนวยงาน เพื่อ
ผลักดันใหเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อยางนอยป
ละ 1 เรื่อง
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ความเสี่ยง
1. งานบริการวิชาการไมไดรับความสนใจจาก
กลุมเปาหมาย

2. หนวยงานมีผลงานบริการวิชาการต่ํากวา
เปาหมาย

ดานบริการวิชาการ
ปจจัยเสี่ยง
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไมเหมาะสม
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมือนเดิมทุกป
3. ผูรับบริการไมเห็นประโยชนจากการเขารวม
กิจกรรม
1.บุคลากรไมสนใจทํากิจกรรมบริการวิชาการ
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการทํากิจกรรม

3. จํานวนอาจารยที่ถูกเชิญเปนกรรมการที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก มีนอย

1. ไมมีการสรางเครือขายระหวางหนวยงานกับ
สถาบันภายนอก
2. อาจารยไมเปนที่รูจักของหนวยงานภายนอก

4.แหลงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของ
หนวยงานไมไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

1. คุณภาพการใหบริการวิชาการและวิชาชีพต่ํา
2. ขาดการวิเคราะห/ประเมินผลสําเร็จ กอนดําเนิน
กิจกรรม วากิจกรรมนั้นกอใหเกิดประโยชนอันใด
ตอชุมชนและสังคม

การจัดการความเสี่ยง
(กิจกรรมการควบคุม)
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ
2.สํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย
3.ปรับปรุงรูปแบบ/หัวขอ งานบริการวิชาการให
นาสนใจ และสอดคลองกับความตองการของสังคม
1. จัดใหมีแผนการใหบริการวิชาการของหนวยงาน
2. จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุน หรือจัดกิจกรรมที่มี
ผลตอบแทนผูด ําเนินกิจกรรม
1. สรางเครือขายแลกเปลี่ยนบุคลากร หรือ
สนับสนุนใหมกี ารทํากิจกรรมรวมกับ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อผลดานการ
ประชาสัมพันธหนวยงาน และบุคลากร
1. จัดใหมีการวิเคราะหโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ ถึงผลที่จะไดรับ ผลกระทบและความ
คุมคา
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งหลังจากที่
กิจกรรมสิ้นสุด เพื่อปรับปรุงในกิจกรรมตอไป
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ความเสี่ยง
1. จํานวนนักศึกษาทเี่ ขารวมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่หนวยงานจัดขึ้นมีนอย
2. หนวยงานไมมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ความเสี่ยง
1. บุคลากรไมใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูล

2. ไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช
ประโยชนในการวางแผนและพัฒนางาน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปจจัยเสี่ยง
1. กิจกรรมไมนาสนใจ
2. ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมไมเหมาะสม
3. ขาดการประชาสัมพันธ
1. ขาดงบประมาณ
2. ขาดผูมีความรู ความเชีย่ วชาญในเรื่องของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ดานประกันคุณภาพการศึกษา
ปจจัยเสี่ยง
1.บุคลากรมีภาระงานประจํามาก ไมมีเวลาบันทึก
ขอมูล
2.บุคลากรไมสนใจเก็บเอกสารไวเพื่อการอางอิง
1. ผูบริหารไมใหความสนใจตอการดําเนินระบบ
ประกันคุณภาพ
2. ผลการประเมินไมเปนทีพ่ อใจ

การจัดการความเสี่ยง
(กิจกรรมการควบคุม)
1. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหกลุมเปาหมายไดรับ
ทราบ
2. ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม
1.จัดใหมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. แสวงหาผูมีความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น มา
บรรยายใหความรู/ขอเสนอแนะ/รวมกิจกรรม

การจัดการความเสี่ยง
(กิจกรรมการควบคุม)
1.จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบในการกรอกขอมูล
2. จัดสรรสิ่งจูงใจใหในกรณีที่มีการจัดสงขอมูล
สม่ําเสมอ
1.จัดอบรมใหความรู ความเขาใจกับบุคลากรทุก
ระดับ
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ความเสี่ยง

ดานการบริหารจัดการ (การเงินและพัสดุ)
ปจจัยเสี่ยง

1. ไมสามารถรายงานทางการเงินไดทันตาม
กําหนดเวลา

1.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมมีความรู ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ าน
2.การบันทึกระบบการเงินและบัญชีไมเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับ

2.การจายเงินใหรานคาลาชา

1.มีปญหาเรื่องระบบ GFMIS
2.มีขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอน
3.ขาดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
4.ขาดการติดตาม/สอบทานงานจากผูบังคับบัญชา

3.การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ ลาชา

1. เปนครุภัณฑที่ไมมีขายตามทองตลาด
2. ไมดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดหาที่กําหนด
ไว

4.ครุภัณฑที่จัดซื้อมีราคาสูงกวาราคาในทองตลาด

1. เจาหนาที่ทุจริต
2. เจาหนาที่ไมมีความรูในการติดตอกับแหลงผลิต

การจัดการความเสี่ยง
(กิจกรรมการควบคุม)
1. จัดใหมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ
2. มีการโยกยาย สับเปลี่ยนเจาหนาที่โดยพิจารณา
จากความรูความสามารถ
3. มีการพิจารณาโทษกรณีที่ไมมีการบันทึกเกี่ยวกับ
การเงินตามระเบียบ
1. อบรมใหความรูเรื่อง GFMIS แกผูเกี่ยวของ
2.หาแนวทางในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานใหสั้นลง
3.จัดใหมีการวิเคราะหอตั รากําลัง ใหมีความ
เหมาะสมกับภาระงาน
1. พัฒนาเจาหนาที่ใหมีความสามารถในการ
แสวงหาแหลงผูขายครุภัณฑ ใหกวางขวางและ
หลากหลายประเภท
2. มีการติดตามแผนการจัดซื้อจัดหาอยางสม่ําเสมอ
1.กําหนดบทลงโทษทีช่ ัดเจน
2.
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วัตถุประสงคของ
การควบคุม

แบบรายงานระบบการควบคุมภายใน
หนวยงาน..................
ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2550

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

1.ดานการเรียนการสอน
- เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอน.........................
2. ดานการวิจัย
- เพื่อใหงานวิจัย...........
.......................................
3.ดานบริการวิชาการ
-เพื่อใหงานวิจัย...............
....................................
4. ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
- เพื่อให.........................
หมายเหตุ ใหทุกหนวยงานรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 เมษายน 2550

กิจกรรมการควบคุม

แบบ มจ.1

กําหนดเวลา
แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
โปรดระบุเปน
วัน/เดือน/ป
และรายชื่อ
ผูรับผิดชอบ
โดยตรง
เชน
30 กย.2550
นายการุณ ใจดี

หมายเหตุ
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วัตถุประสงคของ
การควบคุม
1.ดานการเรียนการสอน
- เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอน.........................
2. ดานการวิจัย
- เพื่อใหงานวิจัย...........
.......................................

ฉ. แบบรายงานระบบควบคุมภายใน(เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ)
หนวยงาน............................
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม
หมายถึงความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงที่ยังคง หมายถึงกิจกรรมการควบคุมที่หนวยงาน
จะดําเนินงานในปงบประมาณ ตอไป
มีอยูภายหลังจากที่ไดมีกจกรรมการ
ิ
ควบคุมไปแลว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
หนวยงานตองวิเคราะห/คนหาปจจัย
เสี่ยงที่ยังคงมีอยูและที่อาจเกิดขึ้นใหม
จากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายใน
และภายนอก

หมายเหตุ เปนรายงานทีต่ องจัดสงใหมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป

แบบปอ.3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ช.รูปแบบคูมือควบคุมภายในของหนวยงาน

( หนาปก )

คํานํา

คูมือระบบควบคุมภายใน
คณะ......................

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1

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

บทที่ 1
หนา
1
2
3

1.1 ประวัติความเปนมา
คณะธุรกิจการเกษตร จัดตัง้ ขึ้นเมื่อ
...............................................................
...............................................................
.....................
1.2 ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ
........................................................
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บทที่ 2
2.1 สภาพแวดลอมการควบคุมของ
หนวยงาน ( เปนสภาพแวดลอมการควบคุม
ที่มีเปนอยูในปจจุบัน)
คณะมีระบบการควบคุมภายในที่
สอดคลองกับระบบควบคุมภายในที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูบริหารของคณะมี
ปรัชญาการทํางานที่มุงเนนไปที่ความสําเร็จ
ของผลงานโดยรวม มีการแบงแยกอํานาจ
หนาที่ชัดเจน.....................................

2.2 แผนการดําเนินงานควบคุม
ภายใน ประจําป พ.ศ. 2550

บทที่ 3

1. ดานการเรียนการสอน
2. ดาน..........................

คณะไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยง
ของคณะโดยบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวม
ในการประเมินความเสี่ยงและเห็นพองตองกัน
ในวิธีการควบคุมความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
ประจําคณะ มีการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
คณะ จํานวน.....ครั้ง และไดจัดวางระบบ
ควบคุมภายในไว 6 ดาน ดังนี้

กิจกรรม
กพ.

2550
มีค. เมย.

พค.

1.
แตงตั้ง
คณะ
กรรม

โดยคณะไดจัดใหมีการบริหารความเสี่ยง ตาม
แบบรายงานระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 6
ดานอยางครบถวน ดังนี้ (แบบ มจ.1 หนา 70)
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ภาคผนวก
1.คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายใน
2.บทสรุปจากแบบประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน หนา 40 - 58

