๑
คู่มือการจัดทา
การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลั ยต้องจัดวางการควบคุม
ภายใน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบัติ เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดวางการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
การจัดทาการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ
หน่วยงาน กาหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. การดาเนินงาน หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิน้ เปลืองหรือการทุจริตของหน่วยงาน
๒. การรายงานทางการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอก
หน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ได้แก่การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กาหนดขึน้

๒
วัตถุประสงค์ในการควบคุมภายใน
๑. เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. เพิ่มมูลค่าให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ประโยชน์ของการควบคุมภายใน
๑. การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓. ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผูบ้ ริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง
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

๓
นโยบายการควบคุมภายใน
กาหนดโดยมหาวิทยาลัยซึ่งในแต่ละปีอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันตามสถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งนโยบายและดาเนินการในปีนั้น ๆ 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

ขั้นตอนการจัดทาการควบคุมภายใน

๔

๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายในประจาหน่วยงาน

๒.๑. กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI)

๒. กาหนดชื่อกิจกรรม/งานประจาที่จะควบคุมภายใน

๒.๒. ระบุวัตถุประสงค์
๒.๓. ระบุขั้นตอนการปฏิบัตงิ านประจา

๓. ระบุความเสี่ยงงานประจา

๒.๔. ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุม
๔.๑ โอกาสที่จะเกิด (๑-๕)

๔. วิเคราะห์ความ
เสี่ยงงานประจา

วิเคราะห์
ความเสี่ยง
รอบปีถัดไป

X (คูณ) =
๔.๒ ผลกระทบเมื่อเกิด (๑-๕)

๔.๓ คะแนน
ความเสี่ยง
(ตัวเลข)

๔.๔ ระดับความ
เสี่ยง (สูงมาก
สูง ปานกลาง ต่า)

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่า

ไม่ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

อาจยอมรับ

ยอมรับ

ต้องมีแผนจัดการ ต้องมีแผนจัดการ
ทันที

เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่ม
ไม่ต้อง
การจัดการ (เฝ้าระวัง) เพิ่มการจัดการ

๕.๑ ยอมรับความเสี่ยง

๕. กาหนดวิธกี ารจัดการ
ความเสี่ยงงานประจา

ไม่ต้องดาเนินการ

๕.๒ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เลือก
๕.๓ ลดความเสี่ยง

ปรับแผน
ระหว่างปี

๕.๔ แบ่งปันความเสี่ยง

๖. กาหนดกิจกรรมที่จะทาเพื่อลดความเสี่ยงงานประจา

๖.๑ รายละเอียดกิจกรรมที่จะทา

๗. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง

๖.๑.๑ สารสนเทศและการสื่อสาร

๘. ส่งการควบคุมภายในไปยังผู้รับผิดชอบ

๖.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

๙. ติดตามประเมินผลรอบ ๖, ๑๒ เดือน

๖.๑.๓ กาหนดเสร็จ

๑๐. รายงานผลการดาเนินงานต่อทีป่ ระชุมที่เกี่ยวข้อง
๖ เดือน
๑๒ เดือน

๑๑. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ถ้ามี)

๖.๑.๔ กาหนดผูร้ ับผิดชอบ

๕
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. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอร์ม
มจ.๐๐๒(๒) 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
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑)) ทั้งนี้ เมื่อกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไปแล้ว หน่วยงาน
ต้องกาหนดให้มีก ารประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดด้วย เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานว่าบรรลุ ต าม
ตัวชี้วัดหรือไม่ และเป็นข้อมูลประกอบเพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม/งานประจา ในข้อ ๒ ที่จะ
นามาจัดทาการควบคุมภายใน (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑))
๒.๓ ระบุ ขั้นตอนการปฏิบั ติงานประจา ให้หน่วยงานระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/งานประจา ในข้อ ๒ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑) และในตารางแบบฟอร์ม มจ.๐๐๒(๒) 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

๖
๒.๔ ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่สง่ เสริมให้
การควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในกรณีตรงข้าม สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลอาจ
ทาให้องค์ประกอบการควบคุมมีประสิทธิผลลดลง โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๑))
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. ๐๐๒(๒) 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. ๐๐๒(๒) ช่อง ๓)
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. ๐๐๒(๒) ช่อง ๔)

๗

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%

ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

* หมายเหตุ สามารถปรับความสูญเสียได้ตามความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน

๔.๓ คะแนนความเสี่ยง หมายถึง การให้ค่าคะแนนของความเสี่ยง (ตัวเลข) โดยนาระดับ
ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณ ผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่าในแต่ละเหตุการณ์ความ
เสี่ยงมีค่าคะแนนมากน้อยเพียงใด (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๕) เพื่อให้หน่วยงานสามารถทราบ
ความรุนแรงของความเสี่ย 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

๘

๔.๔ ระดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าคะแนนความเสี่ยงแล้วให้ นาค่าคะแนนมาเทียบในตาราง
เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า) ในแต่ละเหตุการณ์ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒)
ช่อง ๖)
ไม่ยอมรับ
ต้องมีแผนจัดการ
ทันที

ผลกระทบของความเสี่ยง

ไม่ยอมรับ
ต้องมีแผน
จัดการทันที

ยอมรับได้
ไม่เพิ่มการ
จัดการ

๕

๕

๑๐

๔

๔

๘

๓

๓

๖ (M)

๒
๑

X (คูณ)

(M)

๒
(L)
๑
๑

๔
(M)

๒
๒(L)

๑๕
(E)
๑๒
(H)
๙

๖
๓
(M)
๓

๒๐
(E)
๑๖
(E)
๑๒

(H)
๘

๔
(M)๔

๒๕
(E)
๒๐
(E)
๑๕
(E)
๑๐
๕

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

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
แสดงตัวอย่างระดับความเสี่ยง

อาจยอมรับ
เพิ่มหรือไม่เพิ่มการ
จัดการ (เฝ้าระวัง)

ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
- ระดับความเสี่ยงต่า (สีฟ้า) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือน้อยมาก หาก
เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อย/หรือน้อยมาก สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่ม
การจัดการ
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเขียว) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดปานกลาง หาก
เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง อยู่ในระดับที่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ เพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่ม
การจัดการก็ได้ เป็นเขตเฝ้าระวัง แต่ต้องมอบหมายให้มีการติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ความเสี่ยง
สูงขึ้น
- ระดับความเสี่ยงสูง (สีเหลือง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หากเกิดขึ้นแล้ว
ส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง ไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ ต้องมีแผนการจัดการ

๙
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก หากเกิดขึ้น
แล้ว ส่งผลกระทบต่อองค์ก รในระดั บสูงมาก ไม่ ส ามารถที่จะยอมรับ ความเสี่ยงนั้นได้ ต้อ งมีแผนการ
จัดการทันที
๕. กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงงานประจา ให้หน่วยงานเลือกวิธีการตอบสนองความ
เสี่ยง (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๗) ซึ่งมี ๔ วิธี ดังนี้
๕.๑ การยอมรั บ ความเสี่ 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
๕.๒ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ได้แก่ การเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ย งนั้น
เนื่องจากวิเคราะห์แล้วหากดาเนินการแล้วไม่คุ้มค่า ต้นทุนสูง
๕.๓ ลดความเสี่ 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
๕.๔ การแบ่งปันความเสี่ยง ได้แก่ การยกภาระในการเผชิญความเสี่ ยงหรือกระจายความ
เสี่ยงให้ผอู้ ืน่ รับผิดชอบร่วมกัน เช่น การทาประกันภัย การจ้างเหมาบริษัทเข้ามาดาเนินการแทน
๖. กาหนดกิจกรรมที่จะทาเพื่อลดความเสี่ยงงานประจา เมื่อหน่วยงานทราบวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงาน กาหนดกิจกรรมที่จะทาเพื่อลดความเสี่ยงจากงานประจา โดยการ
กาหนดกิจกรรมที่หน่วยงานจะสามารถทาการควบคุมได้ด้วยตนเอง ดังนี้
๖.๑ รายละเอียดกิจกรรมที่จะทา เพื่อลดความเสี่ยงจากงานประจา เช่น นโยบาย วิธีการ
มาตรการ การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานกาหนดขึ้น อาจจะเป็นกิจกรรมคิดริเริ่ม
ใหม่ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมประจา หรือกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากงานประจา (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒)
ช่อง ๘) ทั้งนี้ ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงนั้น หน่วยงานควรมีแนวทางในการเลือก
กิจกรรมที่จะดาเนินการ ดังนี้
- ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอ
มาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถทาได้จริง เสียค่าใช้ จ่ายน้อย โดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน
วิสัยที่ทาได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
- วิเคราะห์ถึงผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก
ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนามาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที
หรือในระยะยาว

๑๐
ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต
๖.๑.๑ สารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อทราบรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าในข้อ
๑๐.๑ เรีย บร้อยแล้ว ให้หน่ว ยงานก าหนดว่ า รายละเอีย ดดั งกล่ าวจะท าสามารถสื่อ สารข้อ มูลไปยั ง ผู้ ที่
เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วยวิธีการใด เช่น แจ้งเวียนไปยังผูร้ ับผิดชอบ ประกาศให้ทราบ นาเข้าที่ประชุมเพื่อทราบ
แต่หากบางกิจกรรมไม่ต้องมีการสื่อสาร ควรกาหนดให้มีการจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน (ระบุใน
แบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๙)
๖.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล เมื่อกาหนดกิจกรรมที่จะทาในช่องที่ ๘ แล้ว
ให้ระบุวิธีในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานงานในแต่ละกิจกรรม เช่น ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ ติดตามโดย
หัวหน้างาน ติดตามโดยผูอ้ านวยการ (ระบุในแบบฟอร์ม มจ. ๐๐๒(๒) ช่อง ๑๐)
๖.๑.๓ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมที่จะ
ในช่องที่ ๘ ตามความเป็นจริง เช่น ม.ค. ๒๕.... เป็นต้น ทั้งนี้ การกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จต้องเป็นของ
ปีงบประมาณนั้น (ภายในเดือน กันยายน)
๖.๑.๔ กาหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมที่จะทาเพื่อลดความเสี่ยง หน่วยงาน
ต้องกาหนดผู้รับผิดชอบที่จะนากิจกรรมดังกล่าวไปดาเนินการ
๗. เสนอที่ประชุมคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดทาการควบคุมภายในของหน่วยงานเรียบร้อย
แล้ว ให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน และคณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณา พร้อมทั้งเห็นชอบ
๘. ส่ งการควบคุมภายในไปยังผู้รับ ผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อการควบคุมภายในผ่านที่
ประชุมเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งไปยังผู้รับผิดชอบที่กาหนดไว้ เพื่อให้ดาเนินการตามวิธีการและกิจกรรมที่ได้
กาหนดไว้
๙. การติดตามและประเมินผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน หน่วยงานต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบ ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ดังนี้
- ติดตามประเมินผลรอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานระหว่างปีว่า กิจกรรมที่
กาหนดสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอะไรบ้าง
ซึ่งจะส่งผลการปฏิบัติงานไม่บ รรลุเป้าหมาย โดยหน่วยงานสามารถปรับวิธีก ารในการจัดการความเสี่ย ง
ระหว่างปีได้ทันเวลา
- ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อประเมินผลการดาเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ว่ าการ
ควบคุมภายในที่กาหนดสามารถลดความเสี่ย งจากการปฏิบัติงานได้หรือไม่ บรรลุผลสาเร็จตามตัว ชี้วัด ที่

๑๑
กาหนดไว้หรือไม่ หากมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ในบางประเด็นให้นาไปวิเคราะห์เพื่อจัดทาการควบคุมภายใน
ในรอบปีถัดไป
๑๐. รายงานผลการด าเนิ น งานต่ 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
๑๑. ข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม (ถ้ า มี ) เมื่ อ หน่ ว ยงานรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) คณะกรรมการฯ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน ให้
หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
- รอบ ๖ เดือน ปรับแผนการดาเนินงานระหว่างปี โดยการการแก้ไขวิธีการในการจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือ หาวิธีการใหม่มาทดแทนวิธีการเดิม
- รอบ ๑๒ เดือน นาความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อจัดทาการควบคุมภายในปี
ถัดไป

๑๒
มจ. ๐๐๒(๑)

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ..........
หน่วยงาน..................................
๑. งาน/กิจกรรม……………………………………………………………
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/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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มจ. ๐๐๒(๒)

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. …………
หน่วยงาน..............................................
งาน/กิจกรรม ……………………………….……(ยกจากมาจากข้อที่ ๑ ใน มจ. ๐๐๒(๑))
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
(๑)

ปัจจัยเสี่ยง
(ปัญหา/อุปสรรค)
(๒)

โอกาส
(๓)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผลกระทบ คะแนน
ระดับ
(๔)
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
(๕)
(๖)

วิธีการ
(๗)

กิจกรรมที่จะทา
(๘)

สารสนเทศและ
การสื่อสาร
(๙)

วิธีการติดตามและ
การประเมินผล
(๑๐)

(ยกจากมาจากข้อที่
๔ ใน มจ. ๐๐๒(๑))

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

ผู้รับผิดชอบ
(๑๑)

กาหนด
เสร็จ
(๑๒)

14

“ตัวอย่าง”

มจ. ๐๐๒(๑)

(กรณีจัดทาการควบคุมภายในทั้งกระบวนงาน)
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ………..
หน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
๑. งาน/กิจกรรม ฝึกอบรม
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
เพื่อจัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตงิ านตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๓. ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)
บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัตงิ านได้ ร้อยละ 80
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

มจ.15๐๐๒(๒)
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. …………..
หน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
งาน/กิจกรรม ฝึกอบรม (ยกจากมาจากข้อที่ ๑ ใน มจ. ๐๐๒(๑))
ขั้นตอนการ
ความเสี่ยง
ปฏิบัตงิ าน
(ปัญหา/อุปสรรค)
(๑)
(๒)
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔
ใน มจ. ๐๐๒(๑))
๑. สารวจความ
- ได้รับแบบตอบรับการ
ต้องการฝึกอบรม
สารวจที่ส่งไปให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โอกาส
(๓)

ผลกระทบ
(๔)

คะแนน
ความเสี่ยง
(๕)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(๖)

๒

๒

๔

วิธีการ
(๗)

กิจกรรมที่จะทา
(๘)

ปาน
กลาง

ควบคุม

- กาหนดให้มีการติดตามแบบตอบ
รับการสารวจภายใน ๒ สัปดาห์
ภายหลังจากเวียนแจ้งหน่วยงาน
โดยให้มีหนังสือติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เฉพาะหน่วยงานที่ยัง
ไม่ได้แจ้งกลับมา
- ประสานงานกับเจ้าของหลักสูตร
เพื่อหารือการกาหนดหลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้เข้ารับการ
อบรมและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
- ประสานงานกับหน่วยจัดสรร
งบประมาณและขอรับนโยบายจาก
ผู้บริหาร เพื่อกาหนดหลักสูตรให้
เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

๒. จัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรม

- จัดทาหลักสูตรไม่ตรง
กับความต้องการ
- หลักสูตรไม่เหมาะสมกับ
ระดับของกลุม่ เป้าหมาย

๑

๒

๒

ต่า

ควบคุม

๓. ขออนุมัติหลักสูตร
และค่าใช้จา่ ย

- หลักสูตรอาจไม่ได้รับ
การอนุมัติเนื่องจาก
งบประมาณมีจากัด

๑

๑

๑

ต่า

ควบคุม

๔. ดาเนินการ
ฝึกอบรม

สารสนเทศและ
การสื่อสาร
(๙)

วิธีการติดตาม
และ
การประเมินผล
(๑๐)

ผู้รับผิดชอบ
(๑๑)

กาหนด
เสร็จ
(๑๒)

- จัดเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน
- เผยแพร่เป็นบันทึก
- ขึน้ Website ของ
หน่วยงาน
- จัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม

งานพัฒนาฯ

ต.ค. ๕๗

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม

งานพัฒนาฯ

ต.ค.๕๗

- จัดเก็บข้อมูลไว้ที่
หน่วยงาน

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม

งานบริหารฯ

พ.ย.๕๗
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ขั้นตอนการ
ความเสี่ยง
ปฏิบัตงิ าน
(ปัญหา/อุปสรรค)
(๑)
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔
(๒)
ใน มจ. ๐๐๒(๑))
๔.๑ ทาหนังสือ
- ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง
เชิญกลุม่ เป้าหมาย
กับที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

๔.๒ ติดต่อ
วิทยากร

๔.๓ จัดฝึกอบรม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โอกาส
(๓)

ผลกระทบ
(๔)

คะแนน
ความเสี่ยง
(๕)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(๖)

๒

๓

๖

ปาน
กลาง

ควบคุม

- ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชดั เจนใน
หนังสือเชิญ

- ได้วิทยากรไม่ตรงตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร
- วิทยากรให้ความรู้ไม่
ตรงตามหลักสูตร

๒

๔

๘

สูง

ควบคุม

- อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ไม่พร้อม

๑

๑

๑

ต่า

ควบคุม

- เจ้าหน้าทีม่ ีความ
ชานาญงานการจัด
ฝึกอบรมไม่เพียงพอ

๑

๑

๑

ต่า

ควบคุม

- ติดต่อ/ประสานงานกับวิทยากร
ไว้ล่วงหน้า
- กาหนดรายละเอียดเนือ้ หาในแต่
ละหัวข้อวิชาให้ชัดเจนในหนังสือ
เชิญ
- ประสานงาน/ติดต่อกับวิทยากร
ในหัวข้อที่จะบรรยายให้ชัดเจน
- ตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์โดยสอบถาม/ประสานงาน
กับวิทยากร เพื่อที่จะได้อุปกรณ์
ตรงตามความต้องการของวิทยากร
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โสตฯ
และฝ่ายเทคนิคก่อนการอบรมทุก
ครั้ง
- จัดประชุมชีแ้ จงขั้นตอนการ
ทางานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ทราบก่อนการฝึกอบรม

วิธีการ
(๗)

กิจกรรมที่จะทา
(๘)

สารสนเทศและ
การสื่อสาร
(๙)

วิธีการติดตาม
และ
การประเมินผล
(๑๐)

ผู้รับผิดชอบ
(๑๑)

กาหนด
เสร็จ
(๑๒)

- จัดเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน
- เผยแพร่เป็นบันทึก
- ขึน้ Website ของ
หน่วยงาน
- จัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารฯ

พ.ย.๕๗

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาฯ

พ.ย.๕๗

- จัดเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน
- เผยแพร่เป็นบันทึก
- ขึน้ Website ของ
หน่วยงาน

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานโสตฯ

ธ.ค.๕๗

แจ้งเวียนให้ทราบ

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.๕๗
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ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ าน
(๑)
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔
ใน มจ. ๐๐๒(๑))

๕. ประเมินและ
สรุปผล การฝึกอบรม
พร้อมจัดทารายงาน
การประเมินผล

๖. เสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
(ปัญหา/อุปสรรค)
(๒)

โอกาส
(๓)

ผลกระทบ
(๔)

คะแนน
ความเสี่ยง
(๕)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(๖)

- ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความ
ร่วมมือในการอบรม เช่น
เข้ารับการอบรมไม่ครบทุก
วัน

๒

๓

๖

- จัดทาแบบประเมินผล
ไม่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มหี ลาย
ระดับ
- แบบประเมินผลได้รับไม่
ครบถ้วน

๒

๔

๑

- ผู้บริหารไม่ให้
ความสาคัญกับรายงาน

๒

วิธีการ
(๗)

กิจกรรมที่จะทา
(๘)

ปาน
กลาง

ควบคุม

๘

สูง

ควบคุม

๑

๑

ต่า

ควบคุม

๓

๖

ปาน
กลาง

ควบคุม

- กาหนดมาตรการควบคุมการ
อบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เช้า-บ่าย
มีการทดสอบก่อนและหลังการ
อบรมแจ้งผลการฝึกอบรมให้ตน้
สังกัดทราบ จ่ายเบี้ยเลี้ยงในวัน
สุดท้าย เป็นต้น
- จัดทาแบบประเมินผลให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่
ละระดับ เช่น ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ
บุคคลภายนอก เป็นต้น
- ชีแ้ จงให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ
ถึงความสาคัญของแบบประเมิน
และกาชับให้ผู้เข้าอบรมส่งแบบ
ประเมินให้ครบถ้วน
- รายงานผลการฝึกอบรมในที่
ประชุมผูบ้ ริหารประจาเดือน

สารสนเทศและ
การสื่อสาร
(๙)

วิธีการติดตาม
และ
การประเมินผล
(๑๐)

ผู้รับผิดชอบ
(๑๑)

กาหนด
เสร็จ
(๑๒)

จัดทาเป็นประกาศ
แจ้งเวียนให้ทราบ

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.๕๗

- จัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

- ติดตามโดย
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.๕๗

แจ้งให้ทราบ

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม
และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ติดตาม
ประเมินผล
โดยหัวหน้า
หน่วยงานและผู้
ตรวจสอบภายใน

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.๕๗

งานพัฒนาฯ

ธ.ค.*)

- จัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน

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

มจ. ๐๐๒(๑)

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ………..
หน่วยงาน คณะ..........
๑. งาน/กิจกรรม การเรียนการสอน หรือ งานวิจัย หรือ งานบริการวิชาการ หรือ งานทานุบารุงฯ หรือ งาน
บริหารจัดการ
๒. วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
๓. ตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน/กิจกรรม (KPI)
นักศึกษาพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ร้อยละ 80
๔. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑. การจัดตารางสอน
๒. การจัดอาจารย์สอน
๓. การจัดห้องเรียน
๕. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
๑. บุคลากร (คณาจารย์) มีจานวนจากัด
๒. มีโครงสร้างอานาจหน้าที่ในการตัดสินใจ
๓. มีการปฏิบัตติ ามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

19
มจ. ๐๐๒(๒)
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน คณะ......
งาน/กิจกรรม การเรียนการสอน (ยกจากมาจากข้อที่ ๑ ใน มจ. ๐๐๒(๑))
ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิ าน
ความเสี่ยง
(๑)
(๒)
(ยกจากมาจากข้อที่ ๔
ใน มจ. ๐๐๒(๑))
๑. การจัดตารางสอน การจัดตารางสอนซ้าซ้อน

๒. การจัดอาจารย์
สอน
๓. การจัดห้องเรียน

จานวนอาจารย์มีไม่
เพียงพอต่อการเรียนการ
สอน
ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โอกาส
(๓)

ผลกระทบ
(๔)

คะแนน
ความเสี่ยง
(๕)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(๖)

๒

๒

๔

๑

๒

๒

๔

วิธีการ
(๗)

กิจกรรมที่จะทา
(๘)

ปาน
กลาง

ควบคุม

- ตรวจเช็คความถูกต้องทุกครั้ง

๒

ต่า

ควบคุม

- จ้างอาจารย์ภายนอกเข้า
มาร่วมสอน

๘

สูง

ควบคุม

- ขอความอนุเคราะห์ในการใช้
ห้องเรียนไปยังคณะ/หน่วยงาน
ที่มีห้องเรียนว่าง

สารสนเทศและ
การสื่อสาร
(๙)

วิธีการติดตามและ
การประเมินผล
(๑๐)

ผู้รับผิดชอบ
(๑๑)

กาหนด
เสร็จ
(๑๒)

- จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน
- แจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ขึน้ Website ของ
หน่วยงาน
- จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม

งานพัฒนาฯ

ต.ค.๕๗

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม

งานพัฒนาฯ

ต.ค.๕๗

- ทาบันทึกแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง

- ติดตามโดย
หัวหน้ากลุ่ม

งานบริหารฯ

พ.ย.๕๗

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

