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------------------------หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมายน
๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การกากับดูแลที่ดี เกิดการ
ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า
ของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทาอันเป็นการทุจริต โดยจะส่งผลให้การบริหารงานของหน่วยงานบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทั้งนี้ มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ได้จัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO
2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน (กระทรวงการคลัง. 2561.
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561, บทนา.)
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยต้องจัดวางการควบคุมภายใน
และถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยถื อ เป็ น หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดวางการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ เป็น
แนวทางในการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
แนวคิด (กระทรวงการคลัง. 2561. มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ, 1.)
1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทาให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของ
การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ตอ้ งการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทา
3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กากับดูแด ฝ่ายบริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการทาให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่
เพียงการกาหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดาเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการ
ปฏิบัติ
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4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่กาหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่
ผูก้ ากับดูแล และฝ่ายบริหารว่าการดาเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์
5. การควบคุมภายใน ควรกาหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐ
ผู้กำกับดูแล หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแล หรือบังคับ
บัญชาของหน่วยงาน
ฝ่ำยบริหำร หมายถึง ผูบ้ ริหารทุกระดับของหน่วยงาน
กำรควบคุมภำยใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายบริหารและบุค ลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ควำมเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุก ารณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุ ม ภายในหน่ ว ยงานมี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในให้
เพียงพอและเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการที่ผู้กากับดูแลฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน (กระทรวงการคลัง. 2561. มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ, 2.)
1. ด้ า นการด าเนิ น งาน (Operations Objectives) การบริ ห ารจั ด การ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน
ตลอดจนการใช้ ท รั พ ยากร การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การป้ อ งกั น หรื อ ลดความผิ ด พลาดของหน่ ว ยงา น
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้ เปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่
ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกาหนดอื่นของทาง
ราชการ/องค์กรได้กาหนดขึ้น
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของ
ทางราชการ/องค์กรได้กาหนดขึน้
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องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
หน่วยงานได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งการควบคุมภายในจะเป็น
เครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด ทั้งนี้ การ
ควบคุมภายในแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ (กระทรวงการคลัง. 2561. มาตรฐานการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ, 2-4.)
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการดาเนินงานที่ส่งผลให้มีการนาการควบคุม
ภายมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุก ระดับ
ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดาเนินงานที่คาดหวังของผู้กากับดูแลและฝ่าย
บริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในอื่น ๆ
สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้
(1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
(2) ผู้กากับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่
กากับดูแลให้มกี ารพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของผูก้ ากับดูแล
(4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(5) หน่วยงานกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจา เพื่อระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงกาหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนัน้ ฝ่ายบริหารควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด
ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
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การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หลักการดังนี้
(6) หน่ ว ยงานระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารควบคุ ม ภายในของการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์
(7) หน่วยงานระบุความเสนี่ย งที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ก ารควบคุมภายในอย่ าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนัน้
(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ย งที่
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
(9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อระบบ
การควบคุมภายใน
3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กาหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุมควรได้ รับการนาไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงาน ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การดาเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
(10) หน่ ว ยงานระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์
(12) หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม โดยก าหนดไว้ ใ นนโยบาย ประกอบด้ ว ย
ผลสาเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับหน่วยงานที่จะช่วยให้มีการดาเนินการตามการควบคุมภายใน
ที่กาหนด เพ่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก
และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สาคัญในการควบคุมการดาเนินงานของหน่วยงาน การสื่อสาร
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสาคัญของการควบคุมภายในที่มตี ่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์

๕
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
(13) หน่วยงานจัดทาหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
(14) หน่ว ยงานมีก ารสื่อสารภายในเกี่ย วกั บ สารสนเทศ รวมถึงวัตถุ ป ระสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กาหนด
(15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กาหนด
5. กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities)
กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นราย
ครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงาน ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผูก้ ากับดูแล อย่างทันเวลา
กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้
(16) หน่วยงานระบุ พัฒนา และดาเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมิ นผลเป็นรายครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เ กิดความมั่นใจว่าได้มีก ารปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน
(17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผูก้ ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
- เป็นงานที่ไม่ใช่งานประจาเป็นกิจวัตร
- ลักษณะงานเป็นงานประจาทาเป็นกิจวัตร
- เป็นงานที่มลี ักษณะการจัดการ
- ลักษณะงานเป็นงานปฏิบัติการ
- เน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยง
- เน้นกระบวนการปฏิบัติงาน
- แสดงด้วยการนาเสนอ
- บันทึกเป็นเอกสาร
- จาเป็นในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติเป็นประจาตามปกติ
- เป็นงานบริหารตามโครงการ
- เป็นงานปฏิบัติตามวิธีการทางาน ตามรอบบัญชี
- มุ่งหวังให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
- เป็นสิ่งที่พึงอยู่ในขอบเขตจากัด
- มุ่งที่ผลการดาเนินงาน
- มุ่งที่การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
- คานึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้
- คานึงถึงสิ่งที่จะเกิด ผิดพลาดได้
- เน้นการทาให้ธุรกิจดาเนินต่อไป
- เน้นการมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม

๖
นโยบายการควบคุมภายใน
กาหนดโดยมหาวิทยาลัยซึ่งในแต่ละปีอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันตามสถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งนโยบายและดาเนินการในปีนั้นๆ ไปยังทุกหน่วยงาน
พร้อมบันทึกข้อความแจ้งให้จัดทาการควบคุมภายใน
เอกสารประกอบการจัดวางการควบคุมภายใน
การจั ด วางการควบคุ ม ภายในในการปฏิ บั ติ ง าน หน่ ว ยงานต้ อ งมี เ อกสารเพื่ อ ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่จะทาให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์วางไว้ ดังนี้
๑. จุดอ่อน/อุปสรรค จากการ SWOT ของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานของปีที่ผา่ น เพื่อหาวิธีการ/กิจกรรมมาควบคุม/ลด/ขจัด ในปีน้ี
๓. รายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (ขั้นตอนที่ผลการดาเนินงานไม่
บรรลุของปีที่ผา่ นมา)
๔. ข้อเสนอแนะจากผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการสอบทานการควบคุมภายใน เพื่อ
นาข้อเสนอแนะมาพิจารณาดาเนินการในปีนี้
๕. เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพกาหนด ที่เป็นประเด็นความเสี่ยงจากภายใน ต้องใช้การควบคุมภายใน

๗

ขั้นตอนการจัดทาการควบคุมภายใน
๒.๑. กาหนดตัวชีว้ ัดความสาเร็จ (KPI)

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน

๒.๒. ระบุวัตถุประสงค์
๒. กาหนดชื่อกิจกรรม/งานประจาที่จะควบคุมภายใน

๒.๓. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานประจา

๓. ระบุความเสี่ยงงานประจา

๒.๔. ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุม

X (คูณ) =
๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกิด (๑-๕)

วิเคราะห์
ความเสี่ยง
รอบปีถัดไป

๔.๔ ระดับความ
เสี่ยง (สูงมาก สูง
ปานกลาง ต่า)

๔.๓ คะแนน
ความเสี่ยง
(ตัวเลข)

๔.๑ โอกาสที่จะเกิด (๑-๕)

๔. วิเคราะห์ความ
เสี่ยงงานประจา

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ไม่ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

อาจยอมรับ

ยอมรับ

ต้องมีแผนจัดการทันที

ต้องมีแผนจัดการ เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่มการ
จัดการ (เฝ้าระวัง)

๕.๑ ยอมรับโอกาสที่จะเกิด

๕. กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๕.๒ ยอรับผลกระทบเมื่อเกิด
๖. กาหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงงานประจา

ไม่ต้อง
เพิ่มการจัดการ

๕.๓ คะแนน
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้

๖.๑ ยอมรับความเสี่ยง
ไม่ต้องดาเนินการ

เลือก
ปรับแผน
ระหว่างปี

๖.๒ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
๖.๓ ลดความเสี่ยง
๖.๔ แบ่งปันความเสี่ยง

๗. กาหนดกิจกรรมที่จะทาเพื่อลดความเสี่ยงงานประจา

๗.๑ รายละเอียดกิจกรรมที่จะทา

๙. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๗.๒ สารสนเทศและการสื่อสาร

๑๐. ส่งการควบคุมภายในไปยังผู้รับผิดชอบ

๗.๓ วิธีการติดตามและประเมินผล

๑๑. ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๑๒ เดือน

๗.๔ กาหนดเสร็จ
๗.๕ กาหนดผู้รับผิดชอบ

๑๒. รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
๗.๖ กาหนดตัวชีว้ ัดผู้รับผิดชอบ
๖ เดือน
๑๒ เดือน

๑๒. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี)
๘ กาหนดตัวชีว้ ัดความสาเร็จของการจัดวางควบคุมภายใน

๘
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจาหน่วยงาน ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลัก ของหน่วยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารความ
เสี่ยงประจาหน่วยงาน
๒. กาหนดชื่อกิจกรรม/งานประจาที่จะควบคุมภายใน ให้หน่วยงานวิเคราะห์และกาหนดชื่องาน/
กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานที่ มี ค วามเสี่ ย งจากการปฏิ บั ติ ง านประจ า และส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านไม่
บรรลุผลสาเร็จ ตามนโยบายการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อนามาจัดทาการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ อาจดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา และนาปัจจัยเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่จากการควบคุม
ภายในของปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง และผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มา
ประกอบการพิจารณาเพื่อจัดวางการควบคุมภายใน (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-01 และในตารางแบบฟอร์ม
มจ-ค-02 ช่องที่ (๑)
๒.๑ กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) เพื่อกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการควบคุม
ภายในในกิจกรรม/งานที่หน่วยงานกาหนด ทั้งนีก้ ารวัดความสาเร็จสามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เช่น ดาเนินการ
เบิกเงินแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน จานวนหลักสูตรเพิ่มขึ้น ๑๐ หลักสูตร การเกิดอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ ๑๐ และเชิง
คุณภาพ เช่น บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ ๗๐ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ข้อ 3) ทั้งนี้ เมื่อกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไปแล้ว หน่วยงาน
ต้องกาหนดให้มีก ารประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดด้วย เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานว่าบรรลุ ต าม
ตัวชี้วัดหรือไม่ และเป็นข้อมูลประกอบเพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม/งานประจา ในข้อ ๒ ที่จะ
นามาจัดทาการควบคุมภายใน (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-01)
๒.๓ ระบุ ขั้นตอนการปฏิบั ติงานประจา ให้หน่วยงานระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/งานประจา ในข้อ ๒ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-01) และในตารางแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่องที่ ๑
ดังนี้
- ระบุทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานประจา กรณีที่หน่วยงานจัดท าการควบคุมภายในทั้ง
กระบวนงาน เช่น
งาน/กิจกรรม การฝึกอบรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. ขออนุมัติโครงการ ๒. ติดต่อวิทยากร ๓. ทาหนังสือ
เชิญผูเ้ ข้าร่วมอบรม ๔. จัดฝึกอบรม ๕. ประเมินผลการอบรม
- ระบุเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานประจา กรณีที่หน่วยงานยกมาเฉพาะขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มคี วามเสี่ยง เช่น
งาน/กิจกรรม ๑. งานการเรียนการสอน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ๑. การจัดตารางสอน ๒. การจัดอาจารย์สอน ๓. การจัด
ห้องเรียน

๙
หรือ ในแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่อง (1) ตัวอย่าง :
5. ด้ำนบริหำรจัดกำร
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ บาลและการสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็ง
5.1 การจัดซือ้ จัดจ้าง
ปัจจัยเสี่ยง : 5.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔ ระบุ ส ภาพแวดล้ อมการควบคุม ภายใน ให้หน่วยงานระบุ ปัจจัยพื้นฐานในการ
ด าเนิ น งานที่ ส่ ง ผลให้ มี ก ารน าการควบคุ ม ภายในมาปฏิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง หน่ ว ยงาน ซึ่ ง ฝ่ า ยบริ ก ารจะต้ อ งสร้ า ง
บรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน และความคาดหวังของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้
สภาพแวดล้อมการควบคุมดั งกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่ อองค์ป ระกอบของการควบคุม
ภายในอื่น ๆ โดยหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และมีหน้ากากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-01)
๓. ระบุ ความเสี่ย งจากงานประจา เมื่อ ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในข้อ ๕ แล้ว ให้
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจาในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทีจ่ ะส่งผลทาให้การ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนไม่บรรลุผลสาเร็จ โดยดูจากประวัติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา เช่น การจัด
ตารางสอนผิด พลาด อาจารย์ไ ม่เ พีย งพอต่อการสอน ห้องเรีย นไม่เพีย งพอต่อการเรีย นการสอน (ระบุใน
แบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่อง ๒)
๔. วิเคราะห์ความเสี่ยงจากงานประจา ให้ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิด
จากงานประจา ว่ ามีผ ลกระทบต่อ การบรรลุ ผ ลส าเร็จ ของการปฏิบั ติงาน มากน้อยเพีย งใด โดยจะ
ประเมินจากสองมิติ คือ
๔.๑ โอกาสที่จะเกิด หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงาน
ประเมินโอกาสและความถี่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด ประจา (ควรกาหนดระดับโอกาสที่จะเกิดที่เป็นของ
หน่วยงานเอง ตามตารางตัวอย่างที่แสดง) (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่อง ๓)

๑๐
ตัวอย่าง : การกาหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความถี่ในการเกิด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความถี่โดยเฉลี่ย*
มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่น่าเกิด

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑๒

* หมายเหตุ สามารถปรับความถี่โดยเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน

๔.๒ ผลกระทบเมื่อ เกิด เหตุก ารณ์ หมายถึง ความเสีย หายที่มีต่ อหน่วยงานหากเกิ ด
เหตุการณ์นั้นจริง มีวิธีคิดได้ ๒ วิธี คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดค่าความเสียหายเป็นตัวเงิ น หรือคิดในเชิง
คุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นความสาเร็จ (ควรกาหนดระดับ ผลกระทบหากเกิดเหตุกาณณ์ เป็นของ
หน่วยงานเอง ตามตารางตัวอย่างที่แสดง) (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่อง ๔)
ตัวอย่าง : การกาหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงปริมาณ โดยคิดค่าเสียหายเป็นตัวเงิน
ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความสูญเสีย*
> ๑๐ ล้าน
> ๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ล้าน
> ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท
> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

* หมายเหตุ สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน

ตัวอย่าง : การกาหนดระดับผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงคุณภาพ โดยคิดค่าความเสียหายเป็นระดับ
ความสาเร็จ
ผลกระทบ
รุนแรงที่สุด
ค่อนข้างรุนแรง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความสูญเสีย*
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้นอ้ ยกว่า ๖๐%
ดาเนินงานตามแผนได้ ๖๐ - ๗๐%
ดาเนินงานตามแผนได้ ๗๑ - ๘๐%
ดาเนินงานตามแผนได้ ๘๑ - ๙๐%
ดาเนินงานสาเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐%

* หมายเหตุ สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

๑๑
๔.๓ คะแนนความเสี่ยง หมายถึง การให้ค่าคะแนนของความเสี่ยง (ตัวเลข) โดยนาระดับ
ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่าในแต่ละเหตุการณ์ความ
เสี่ยงมีค่าคะแนนมากน้อยเพียงใด (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่อง ๕) เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถทรำบ
ความรุนแรงของความเสี่ ย ง/ปั จ จัย เสี่ย ง และนาคะแนนดั งกล่ าวมาจั ดล าดับ ความส าคัญ ว่าควร
พิจารณาดาเนินการตามวิธีการลดความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุดก่อน โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้

สูตร :

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ค่าคะแนนความเสี่ยง

เช่น : โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๕ x ผลกระทบของความเสี่ยง ๔ = ค่าคะแนนความเสี่ยง ๒๐

ผลกระทบของความเสี่ยง

๔.๔ ระดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าคะแนนความเสี่ยงแล้วให้ นาค่าคะแนนมาเทียบในตาราง
เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า) ในแต่ละเหตุการณ์ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-02
ช่อง ๖)

ยอมรับได้
ไม่เพิ่มการ
จัดการ

ไม่ยอมรับ
ต้องมีแผน
จัดการทันที

๕

๕(H)

๑๐(E)

๔

๔(H)

๘(H)

๓

๓ (M) ๖(M)

๒
๑

X (คูณ)

๒(L)
(L)
๑(L)

๑

๔(M)
(M)

๒(L)
๒(L)

๑๕(E) ๒๐(E) ๒๕E)
(E)
๑๒(H) ๑๖(E)E ๒๐(E)
(E)
๑๕(E)

๙(H)

๑๒(H)

๖(M)

๘(H)

๑๐(H)

๓(M)
(M)
๓

๔(M)
(M)๔

๕(H)

(H)

(M)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ไม่ยอมรับ
ต้องมีแผนจัดการ
ทันที

(E) สูงมาก
(H) สูง
(M) ปานกลาง
(L) ต่า
เขตเฝ้าระวัง

๕
อาจยอมรับ
เพิ่มหรือไม่เพิ่มการ
จัดการ (เฝ้าระวัง)

๑๒
แสดงตัวอย่ำงระดับควำมเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
- ระดับควำมเสี่ยงต่ำ (สีฟ้า) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือน้อยมาก หาก
เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก สำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงนั้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่ม
กำรจัดกำร
- ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (สีเขียว) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หาก
เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่อำจยอมรับควำมเสี่ยงได้ เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่ม
การจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้ำระวัง แต่ต้องมอบหมายให้มีการติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ ความเสี่ยง
สูงขึ้น
- ระดับควำมเสี่ยงสูง (สีเหลือง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากเกิดขึ้นแล้ว
ส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สำมำรถที่จะยอมรับควำมเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนกำรจัดกำร
- ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก (สีแดง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิด ขึ้นสูงมาก หากเกิดขึ้น
แล้ว ส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดั บสู งมาก ไม่ ส ำมำรถที่จะยอมรับควำมเสี่ยงนั้นได้ ต้อ งมีแผนกำร
จัดกำรทันที
๕. กำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้หน่วยงานกาหนดระดับความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่จะ
สามารถยอมรับได้หากไม่สามารถกาจัดให้หมดไปได้ โดยการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยง ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานว่าจะสามารถรถยอมรับได้มากน้อยเพียงใด โดยจะ
ประเมินจากสองมิติ คือ
๕.๑ ประเมินค่ำคะแนนกำรยอมรับโอกำสที่จะเกิด หมายถึง การประเมินค่าคะแนนการ
ยอมรับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิด (ใช้เกณฑ์เหมือนข้อ ๔)
๕.๒ ประเมินค่ำคะแนนกำรยอมรับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ หมายถึง การประเมิน
ค่าคะแนนการยอมรับความเสียหายที่มตี ่อหน่วยงานหากเกิดเหตุการณ์นั้นจริง (ใช้เกณฑ์เหมือนข้อ ๔)
๕.๓ ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง การให้ค่าคะแนนการยอมรับความเสี่ยง
(ตัวเลข) โดยนาค่าคะแนนการยอมรับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ค่าคะแนนการยอมรับผลกระทบของ
ความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่าในแต่ละความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มีค่าคะแนนการยอมรับความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
มากน้อยเพียงใด (ใช้เกณฑ์เหมือนข้อ ๔) (ระบุในตารางแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่องที่ 7)
** กาหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานจะนามาเปรียบเทียบและประเมินการดาเนินงาน

๑๓
6. กำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงงำนประจำ ให้หน่วยงานเลือกวิธีการตอบสนองความ
เสี่ยง (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่อง 8) ซึ่งมี ๔ วิธี ดังนี้
6.๑ กำรยอมรั บ ควำมเสี่ ย ง ได้ แ ก่ การตั ด สิ น ใจยอมรั บ ความเสี่ ย งในระดั บ นั้ น ไว้ ใ ห้
ดาเนินการตามเดิม โดยไม่หาวิธีการใด ๆ เพิ่มเติมจากที่มีและดาเนินการอยู่ ใช้ในกรณีความเสี่ยงอยู่ในระดับ
ต่า หรือระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือการค้นหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมจะเกิดต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่า
6.๒ กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ย ง ได้แก่ การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ย งนั้น
เนื่องจากวิเคราะห์แล้วหากดาเนินการแล้วไม่คุ้มค่า ต้นทุนสูง
6.๓ ลดควำมเสี่ ย ง หมายถึ ง การพิ จ ารณาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขที่ จ ะลดทั้ ง ความน่ า จะเกิ ด และ
ผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การกาหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่ม การมีและใช้รายงานและระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจที่ดี การกาหนดระดับอนุมัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีแผนป้องกันภัยในเหตุ
ฉุกเฉิน การปรับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การหามาตรการควบคุม เป็นต้น
6.๔ กำรแบ่งปันควำมเสี่ยง ได้แก่ การยกภาระในการเผชิญความเสี่ ยงหรือกระจายความ
เสี่ยงให้ผอู้ ืน่ รับผิดชอบร่วมกัน เช่น การทาประกันภัย การจ้างเหมาบริษัทเข้ามาดาเนินการแทน
7. กำหนดกิจกรรมที่จะทำเพื่อลดควำมเสี่ยงงำนประจำ เมื่อหน่วยงานทราบวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงาน กำหนดกิจกรรมที่จะทำเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกงำนประจำ โดยกำร
กำหนดกิจกรรมที่หน่วยงำนจะสำมำรถทำกำรควบคุมได้ด้วยตนเอง ดังนี้
7.1 รำยละเอียดกิจกรรมที่จะทำ เพื่อลดความเสี่ยงจากงานประจา เช่น นโยบาย วิธีการ
มาตรการ การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานกาหนดขึ้น อาจจะเป็นกิจกรรมคิดริเริ่ม
ใหม่ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมประจา หรือกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากงานประจา (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-02
ช่อง 9) ทั้งนี้ ในการเลือกกิจกรรมที่ใ ช้ใ นการจัดการความเสี่ย งนั้น หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือก
กิจกรรมที่จะดาเนินการ ดังนี้
- ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละ
ฝ่ายเสนอมาเพื่อจัด การกั บ ความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถท าได้จริง เสีย ค่าใช้จ่ายน้อย โดยต้องเป็น
กิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ทาได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
- วิเคราะห์ถึงผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก
ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนามาตรการนัน้ มาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น
ในทันที หรือในระยะยาว
ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต

๑๔
7.2 สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร เมื่ อ ทราบรายละเอี ย ดกิ จ กรรมที่ จ ะท าในข้ อ 7.1
เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานกาหนดว่า รายละเอียดดังกล่าวจะทาสามารถสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้
รับทราบด้วยวิธีการใด เช่น แจ้งเวียนไปยังผู้รับผิดชอบ ประกาศให้ทราบ นาเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ แต่หาก
บางกิจกรรมไม่ตอ้ งมีการสื่อสาร ควรกาหนดให้มกี ารจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน (ระบุในแบบฟอร์ม
มจ-ค-02 ช่อง 10)
7.3 วิธีกำรติดตำมและประเมินผล เมื่อกาหนดกิจกรรมที่จะทาในช่องที่ 9 แล้วให้ระบุวิธีใน
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานงานในแต่ละกิจกรรม เช่น ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ ติดตามโดยหัวหน้างาน
ติดตามโดยผูอ้ านวยการ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ-ค-02 ช่อง ๑1)
7.4 กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ ให้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมที่จะในช่องที่
12 ตามความเป็ น จริ ง เช่ น ม.ค. ๒๕.... เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ กำรก ำหนดระยะเวลำแล้ ว เสร็จ ต้ อ งเป็ น ของ
ปี ง บประมำณนั้ น (ควรจะเป็ น ภำยในเดือ นกรกฎำคม เนื่องจากต้ อ งรายงานผลเดื อนกั นยายน เพื่อ
จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการจัดวางควบคุมภายในในปีถัดไป ซึ่งจาเป็นต้องใช้ผลการดาเนินงานในการจัดทา)
และขึ้นอยู่กับลักษณะของกิ จกรรมที่ด าเนินการ ผลการดาเนินการตามช่วงเวลา เช่น กิจกรรมเกี่ย วกั บ
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา การกาหนดวันแล้วเสร็จ ควรจะไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ หากจัดทาหลังกุมภาพันธ์
การจัดกิจกรรมจะเกิดปัญหาเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้จบการศึกษาไปแล้ว เป็นต้น
7.5 กำหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมที่จะทาเพื่อลดความเสี่ยง หน่วยงานต้องกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบที่จะนากิจกรรมดังกล่าวไปดาเนินการ
7.6 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/กำหนดส่งข้อมูล (แบบฟอร์ม มจ-ค02 ช่องที่ 14)
- กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะทา ที่จะเป็นตัวระบุว่า เมื่อ
ด าเนิ น การแล้ ว สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ ท าให้ ค วามเสี่ ย งลดลง หรื อ ท าให้ กิ จ กรรมนั้ น ประสบ
ความสาเร็จ
- ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด อาจจะเป็นจะเป็นคนละคนกับผู้ที่จัดทากิจกรรม จะ
เป็นการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส เช่น
- กาหนดส่งข้อมูล : การกาหนดวันที่จะส่งข้อมูลตัวชีว้ ัด บางกิจกรรมจะต้องปล่อย
ระยะเวลาผ่านพ้นไปสักช่วงระยะเวลา จึงจะสามารถเก็บข้อมูล และบางกิจกรรม สามารถจัดเก็บข้อมูลได้
ทันทีหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบควรจะพิจารณาช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม
และสอดคล้อง

๑๕
ตัวอย่าง
กิจกรรมวางควบคุม : การบริหารหลักสูตร
ปัจจัยเสี่ยง : การกากับดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา
กิจกรรมที่จะทา : ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมคือ สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
- พั ฒนาระบบตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
- พั ฒ นาระบบเตื อ นและติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รก่ อ นครบรอบก าหนด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี
KPI : หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 100%
(ผูร้ ับผิดชอบเก็บข้อมูล : สนง.คุณภาพฯ : รายงานผลภายใน 15 กันยายน 2562)
8. กำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรจัดวำงควบคุมภำยในภำพรวม เช่น ความสาเร็จของ
การบรรลุ เ ป้ า หมายตาม KPI อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 8๐ หรื อ ปั จ จั ย เสี่ ย งลดลงอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 8๐ หรื อ
ดาเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๐ เพื่อวัดความสาเร็จของการจัดวางควบคุมภายในภาพรวม เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ
9. เสนอที่ประชุมคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดทาการควบคุมภายในของหน่วยงานเรียบร้อย
แล้ว ให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน และคณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณา พร้อมทั้งเห็นชอบ
10. ส่งกำรควบคุมภำยในไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน เมื่อการควบคุมภายในผ่านที่
ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งไปยังผู้รับผิดชอบที่กาหนดไว้ เพื่อให้ดาเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้
กาหนดไว้
11. กำรติดตำมและประเมินผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบ ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ดังนี้
- ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานระหว่างปีว่า กิจกรรมที่
กาหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้ หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอะไรบ้าง
ซึ่งจะส่งผลการปฏิบัติงานไม่บ รรลุเป้าหมาย โดยหน่วยงานสามารถปรับวิธีก ารในการจัดการความเสี่ย ง
ระหว่างปีได้ทันเวลา
- ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการดาเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ว่ าการ
ควบคุมภายในที่กาหนดสามารถลดความเสี่ย งจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ บรรลุผลสาเร็จตามตัว ชี้วัด ที่
กาหนดไว้หรือไม่ หากมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้นาไปวิเคราะห์เพื่อจัดทาการควบคุมภายใน
ในรอบปีถัดไป

๑๖
12. รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนต่ อ ที่ ป ระชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องมีการรายงานผล
การดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) ดังนี้
- ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
13. ข้อเสนอแนะจำกที่ประชุม (ถ้ำมี) เมื่อหน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน ให้หน่วยงาน
ดาเนินการ ดังนี้
- รอบ ๖ เดือน ปรับแผนการดาเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการในการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือ หาวิธีการใหม่มาทดแทนวิธีการเดิม
- รอบ ๑๒ เดือน นาความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อจัดทาการควบคุมภายในปี
ถัดไป

๑๗
ให้ทำใน file excel ที่แนบ
มจ-ค-01

กำรควบคุมภำยใน ปีงบประมำณ ..........
หน่วยงำน..................................
๑. งำน/กิจกรรม……………………………………………………………
๒. วัตถุประสงค์ของงำน/กิจกรรม
๑. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
๓. ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)
๑. ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
๒. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๕. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
๑. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
๕. ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
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ให้ทาใน file excel ที่แนบ

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. …………
หน่วยงาน..............................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) 1)....................................................... 2) ......................................................... 3) ...................................................
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/
กิจกรรมที่ต้องจัด
วางการควบคุม

ปัจจัยเสี่ยง
(ปัญหา/
อุปสรรค)

(1)

(2)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โอ
ผล
คะแนน ระดับ
กาส กระทบ
ความ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
(3)

ภารกิจหลักของหน่วยงาน
1. ด้าน/งาน/กิจกรรม...........................
วัตถุประสงค์ : ……………………………………………………
1.1
1.1
1.2

1.2

(4)

(5)

(6)

คะแนนความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
(โอกาส x
ผลกระทบ)

วิธีการ

(7)

(8)

กิจกรรมที่จะทา

สารสนเทศ
และ
การสื่อสาร

วิธีการ
ติดตามและ
การ
ประเมินผล

(9)

(10)

(11)

1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2

ผู้รับ
ผิดชอบ

กาหนด
เสร็จ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ/
ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล/
กาหนดส่งข้อมูล

(12)

(13)

(14)

1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2

.............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............
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“ตัวอย่าง”

มจ-ค-02

(กรณีจัดทาการควบคุมภายในทั้งกระบวนงาน)
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ………..
หน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
๑. งาน/กิจกรรม ฝึกอบรม
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
เพื่อจัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตงิ านตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๓. ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)
3.1 บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3.3 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
๔. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑. สารวจความต้องการฝึกอบรม
๒. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
๓. ขออนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
๔. ดาเนินการฝึกอบรม (จัดทาหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อวิทยากร จัดฝึกอบรม)
๕. ประเมินและสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมจัดทารายงานการประเมินผล
๖. เสนอรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
๑. มีนโยบายการฝึกอบรมจากผู้บริหารชัดเจน
๒. มีแผนปฏิบัตดิ ้านการฝึกอบรมสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริ าชการขององค์กร
๓. มีการปฏิบัตติ ามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
๔. มีจริยธรรม โดยถือปฏิบัตติ ามที่องค์กรกาหนด
๕. มีคาสั่งมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม
๖. มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ
๗. มีการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร แต่ไม่สม่าเสมอ
๘. มีบุคลากรจานวนจากัด
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กำรควบคุมภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. …………..
หน่วยงำน งานพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) 1) ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 90
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน
(๑)
(ยกจากมาจากข้อที่
๔ ใน มจ. ๐๐๒

ควำมเสี่ยง
(ปัญหำ/อุปสรรค)

(1)

(2)

โอ
กำส

ผล
กระทบ

คะแน
นควำม
เสี่ยง

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

คะแนน
ควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
(โอกำส x
ผลกระทบ)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

วิธี
กำร

(8)

2) ปัจจัยเสี่ยงลดลงร้อยละ 90 3) ดาเนินการตามแผนร้อยละ 90

กิจกรรมที่จะทำ

สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

วิธีกำรติดตำม
และกำร
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

(9)

(10)

(11)

(12)

กำหนด
เสร็จ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ/
ผู้รับผิดชอบเก็บ
ข้อมูล/กำหนดส่ง
ข้อมูล

(13)

(14)

ภารกิจหลัก
1. ด้านบริหารจัดการ : วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
1.1 งานฝึกอบรม
๑.1.1 สารวจ
ความต้องการ
ฝึกอบรม

1.1.2 จัดทา
หลักสูตร
ฝึกอบรม

: วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตงิ านตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
- ได้รับแบบตอบรับการ
๒
๒
๔
ปาน
1(1x1)
ควบ - กาหนดให้มีการติดตามแบบ - จัดเก็บไว้เป็น - ติดตามโดย
งานพัฒนาฯ ต.ค.
- บุคลากรผู้เข้า
สารวจที่ส่งไปให้
กลาง
คุม ตอบรับการสารวจภายใน ๒
ฐานข้อมูลของ หัวหน้ากลุ่ม
61
รับการอบรมมี
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่
สัปดาห์ ภายหลังจากเวียน
หน่วยงาน
ความรู้ความ
ครบถ้วน
แจ้งหน่วยงาน โดยให้มี
- เผยแพร่เป็น
เข้าใจ ไม่นอ้ ยกว่า
หนังสือติดตามเป็นลาย
บันทึก
ร้อยละ 80
ลักษณ์อักษร เฉพาะ
- ขึน้ Website
- ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้ง
ของหน่วยงาน
โครงการสามารถ
กลับมา
นาความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติงานได้
- จัดทาหลักสูตรไม่ตรง
๑
๒
๒
ต่า
1(1x1)
ควบ - ประสานงานกับเจ้าของ
- จัดเก็บไว้ใน
- ติดตามโดย
งานพัฒนาฯ ต.ค.
อย่างมี
กับความต้องการ
คุม หลักสูตรเพื่อหารือการ
ฐานข้อมูลของ หัวหน้ากลุ่ม
61
ประสิทธิผลและ
- หลักสูตรไม่เหมาะสม
กาหนดหลักสูตรตามความ
หน่วยงาน
ประสิทธิภาพไม่
กับระดับของ
ต้องการของผู้เข้ารับการ
น้อยกว่า
กลุ่มเป้าหมาย
อบรมและเหมาะสมกับ
ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมาย
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

ขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน
(๑)
(ยกจากมาจากข้อที่
๔ ใน มจ. ๐๐๒

ควำมเสี่ยง
(ปัญหำ/อุปสรรค)

1.1.3 ขออนุมัติ
หลักสูตรและ
ค่าใช้จา่ ย

- หลักสูตรอาจไม่ได้รับ
การอนุมัติเนื่องจาก
งบประมาณมีจากัด

1.1.4 ดาเนินการฝึกอบรม
1.1.4.1 ทา
- ได้กลุ่มเป้าหมายไม่
หนังสือเชิญ
ตรงกับที่กาหนดไว้ใน
กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตร

1.1.๔.๒ ติดต่อ
วิทยากร

- ได้วิทยากรไม่ตรง
ตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร
- วิทยากรให้ความรู้ไม่
ตรงตามหลักสูตร

โอ
กำส

ผล
กระทบ

คะแน
นควำม
เสี่ยง

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

คะแนน
ควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
(โอกำส x
ผลกระทบ)

๑

๑

๑

ต่า

1(1x1)

ควบ
คุม

- ประสานงานกับหน่วย
- จัดเก็บข้อมูล
จัดสรรงบประมาณและขอรับ ไว้ที่หน่วยงาน
นโยบายจากผู้บริหาร เพื่อ
กาหนดหลักสูตรให้เหมาะสม
กับงบประมาณที่มีอยู่

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม

งานบริหารฯ

พ.ย.
61

- จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90
ของเป้าหมาย

๒

๓

๖

ปาน
กลาง

๒(1x2)

ควบ
คุม

- ระบุกลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจนในหนังสือเชิญ

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารฯ

พ.ย.
61

งานพัฒนาฯ
รับผิดชอบเก็บ
ข้อมูล/กาหนดส่ง
ข้อมูล ก.พ.62

๒

๔

๘

สูง

3(1x3)

ควบ
คุม

- ติดต่อ/ประสานงานกับ
วิทยากรไว้ล่วงหน้า
- กาหนดรายละเอียดเนือ้ หา
ในแต่ละหัวข้อวิชาให้ชัดเจน
ในหนังสือเชิญ
- ประสานงาน/ติดต่อกับ
วิทยากรในหัวข้อที่จะบรรยาย
ให้ชัดเจน

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาฯ

พ.ย.
61

วิธี
กำร

กิจกรรมที่จะทำ

สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

- จัดเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน
- เผยแพร่เป็น
บันทึก
- ขึน้ Website
ของหน่วยงาน
- จัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

วิธีกำรติดตำม
และกำร
ประเมินผล

กำหนด
เสร็จ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ/
ผู้รับผิดชอบเก็บ
ข้อมูล/กำหนดส่ง
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน
(๑)
(ยกจากมาจากข้อที่
๔ ใน มจ. ๐๐๒

1.1.๔.๓ จัด
ฝึกอบรม

1.1.5 ประเมิน
และสรุปผล การ
ฝึกอบรม พร้อม
จัดทารายงานการ
ประเมินผล

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
โอ
กำส

ผล
กระทบ

คะแน
นควำม
เสี่ยง

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

คะแนน
ควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
(โอกำส x
ผลกระทบ)

- อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมไม่พร้อม

๑

๑

๑

ต่า

1(1x1)

ควบ
คุม

- เจ้าหน้าทีม่ ีความ
ชานาญงานการจัด
ฝึกอบรมไม่เพียงพอ

๑

๑

๑

ต่า

1(1x1)

ควบ
คุม

- ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความ
ร่วมมือในการอบรม เช่น
เข้ารับการอบรมไม่ครบ
ทุกวัน

๒

๓

๖

ปาน
กลาง

4(2x2)

ควบ
คุม

- จัดทาแบบประเมินผล
ไม่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มหี ลาย
ระดับ

๒

๔

๘

สูง

6(2x3)

ควบ
คุม

ควำมเสี่ยง
(ปัญหำ/อุปสรรค)

วิธี
กำร

กิจกรรมที่จะทำ

- ตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์โดยสอบถาม/
ประสานงานกับวิทยากร
เพื่อที่จะได้อุปกรณ์ตรงตาม
ความต้องการของวิทยากร
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
โสตฯ และฝ่ายเทคนิคก่อนการ
อบรมทุกครั้ง
- จัดประชุมชีแ้ จงขั้นตอนการ
ทางานให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทราบก่อนการ
ฝึกอบรม
- กาหนดมาตรการควบคุม
การอบรม เช่น ลงลายมือชื่อ
เช้า-บ่าย มีการทดสอบก่อน
และหลังการอบรมแจ้งผลการ
ฝึกอบรมให้ตน้ สังกัดทราบ
จ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันสุดท้าย
เป็นต้น
- จัดทาแบบประเมินผลให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละระดับ เช่น ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติการ บุคคลภายนอก
เป็นต้น

สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

วิธีกำรติดตำม
และกำร
ประเมินผล

กำหนด
เสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

- จัดเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน
- เผยแพร่เป็น
บันทึก
- ขึน้ Website
ของหน่วยงาน

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานโสตฯ

ธ.ค.
61

แจ้งเวียนให้
ทราบ

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.
61

จัดทาเป็น
ประกาศ
แจ้งเวียนให้
ทราบ

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.
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- จัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

- ติดตามโดย
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.
61

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ/
ผู้รับผิดชอบเก็บ
ข้อมูล/กำหนดส่ง
ข้อมูล

23
ขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน
(๑)
(ยกจากมาจากข้อที่
๔ ใน มจ. ๐๐๒

1.1.6 เสนอ
รายงานต่อ
ผู้บริหารและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
โอ
กำส

ผล
กระทบ

คะแน
นควำม
เสี่ยง

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

คะแนน
ควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
(โอกำส x
ผลกระทบ)

- แบบประเมินผลได้รับ
ไม่ครบถ้วน

๑

๑

๑

ต่า

1(1x1)

ควบ
คุม

- ผู้บริหารไม่ให้
ความสาคัญกับรายงาน

๒

๓

๖

ปาน
กลาง

2(1x2)

ควบ
คุม

ควำมเสี่ยง
(ปัญหำ/อุปสรรค)

วิธี
กำร

กิจกรรมที่จะทำ

- ชีแ้ จงให้ผู้เข้ารับการอบรม
ทราบถึงความสาคัญของ
แบบประเมินและกาชับให้ผู้
เข้าอบรมส่งแบบประเมินให้
ครบถ้วน
- รายงานผลการฝึกอบรมใน
ที่ประชุมผู้บริหาร
ประจาเดือน

สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

วิธีกำรติดตำม
และกำร
ประเมินผล

กำหนด
เสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

แจ้งให้ทราบ

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.
61

- จัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

- ติดตาม
ประเมินผล
โดยหัวหน้า
หน่วยงานและผู้
ตรวจสอบ
ภายใน

งานพัฒนาฯ

ม.ค.
62

.............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ...............

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ/
ผู้รับผิดชอบเก็บ
ข้อมูล/กำหนดส่ง
ข้อมูล

