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      แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  

ประจ าปีงบประมาณ 2566 

เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกส่วนงาน/หน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย จึงขอก าหนดแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

2566 ดังนี้ 

1. พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนของส่วนงาน/

หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในร่วมด้วย โดยพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน 

ที่ควรวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม มีดังนี้ 

• ด้านการวิจัย 

• ด้านการศึกษา 

• ด้านการบริการวิชาการ 

• ด้านการเงินการคลัง 

• ด้านทรัพยากรบุคคล 

• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

• ด้านธรรมาภิบาล 

• ด้านภาพลักษณ์องค์กร 

• ด้านสาธารณภัย/ภาวะวิกฤต 

2. ให้น าเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2565  

ซึ่งสามารถประเมินแนวโน้ม โดยใช้การประมาณการผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วง 9 เดือน 

ที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) ส าหรับเหตุการณ์ที่ต้องน ามาด าเนินการต่อเนื่องใน

ปีงบประมาณ 2566 มาประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566  

3. ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยค านึงถึงประเด็นจากเหตุการณ์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

2565 (กรณีส่วนงาน/หน่วยงาน มีการด าเนินการในพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนนั้น) อาทิเช่น  

▪ ด้านการวิจัย : ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย 

▪ ด้านการศึกษา : แนวโน้มของจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ลดลง/คุณภาพด้านการเรียนการสอนลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 

▪ ด้านการบริการวิชาการ : การอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลในการบริการวิชาการ 

▪ ด้านการเงินการคลัง : ความมั่นคงทางการเงิน/การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

▪ ด้านทรัพยากรบุคคล : การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

▪ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การฟ้ืนตัวจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์/การเตรียมความพร้อม

ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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▪ ด้านภาพลักษณ์องค์กร : การรับมือต่อภาวะวิกฤต/ภัยคุกคาม/การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์   

(Cyberbullying)/การไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีต่อข้อมูลเชิงลบที่เกิดขึ้นในสังคม

เกี่ยวกับส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดล 

▪ ด้านธรรมภิบาล : การก ากับติดตามการบังคับใช้กฎหมายและธรรมาภิบาลที่ไม่เพียงพอ  

4. ก าหนดให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ต้องวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเภทความ

เสี่ยง (Risk Categories) ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ด้านการด าเนินงาน 

(Operational Risk : O) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 

Risk : C) และด้านการทุจริต (Fraud Risk : Fr)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : Fr) เป็นไปตามคู่มือการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 

หรือการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์ประกอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 

Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย

ที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบประจ าปี และ ข้อ O37 : การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ก าหนดให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประเภทความเสี่ยง 

ด้านการทุจริต (Fraud Risk : Fr)  ในทุกพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน โดยน าส่งรายงานการวิเคราะห์

และประเมินความเสี่ยงทุกเหตุการณม์ายังมหาวิทยาลัย หากประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว พบว่า  

- มีระดับต่ าหรือปานกลาง ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดท าข้อมูล โดยระบุกิจกรรมการควบคุม 

ที่มีอยู่ ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3  

- มีระดับสูงหรือสูงมาก ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดท าข้อมูลพร้อมก าหนดแผนบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง ที่เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณ ี

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3 และ 4  
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk : Fr) 

 

พันธกิจ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ด้านการวิจัย ▪ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

▪ การทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในโครงการวิจัย เช่น การปลอมแปลงเอกสาร 
▪ การเป็นคูส่ัญญาในโครงการวิจัย ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
▪ การบริหารทุนวิจัยท่ีอาจเกดิการขดักันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
▪ การอนุมัติ อนุญาต ท่ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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พันธกิจ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ด้านการศึกษา ▪ การใช้อ านาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับนักศึกษา 

▪ การใช้อ านาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อต่อรองการให้เกรดกับนักศึกษา 
▪ การคัดเลือก หรือ รับนักศึกษา ไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด  

(กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
▪ การซื้อ หรือ ขายข้อสอบ  
▪ นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

ด้านการบริการวิชาการ ▪ การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
▪ การทุจริตประพฤตมิิชอบท่ีอาจเกิดขึ้นในการบริการวิชาการ เช่น การปลอมแปลง

เอกสาร 
▪ การเป็นคูส่ัญญาในโครงการบริการวิชาการที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
▪ การบริหารโครงการบริการวิชาการที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
▪ การอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ด้านการเงินการคลัง 
และพัสด ุ

▪ การทุจริตด้านการยืมเงินทดรองจ่าย เช่น การปลอมแปลงเอกสาร  
▪ การเป็นคูส่ัญญาการจดัซื้อจัดจา้งที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 
▪ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสญัญาหรือตามระเบยีบที่ก าหนด 
▪ การอนุมัติขยายเวลาในโครงการกอ่สร้าง หรืองดค่าปรับโดยไม่มีเหตผุลอันสมควร 
▪ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 
▪ การอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

 

5. การประเมินระดับความเสี่ยงให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 
 

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) 

ระดับ 
คะแนน 

ระดับการเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสในการเกิด 

5 สูงมาก โอกาสเกดิมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อย 
หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห ์

4 สูง โอกาสเกดิมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย 
หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน 

3 ปานกลาง โอกาสเกดิมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึน้ได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว  
หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี 

2 น้อย โอกาสเกดิมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึน้ได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น  
หรือ อาจเกิดขึน้ได้ภายในรอบหลายปี 

1 น้อยมาก โอกาสเกดิน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน  
หรือ เกิดขึน้ได้ยากแม้นอนาคตในระยะยาว  
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 เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact) 4 ด้าน 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ความ
รุนแรง 

1. ด้านประสิทธิผล 
2. ด้านมูลค่าความ 
เสียหายทางการเงิน 

3. ด้านชื่อเสียงและภาพลกัษณ์องค์กร 
4. ด้านความ

ปลอดภัย 

การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

ระยะเวลาการหยุดชะงักของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Duration of Unplanned 

Downtime) 

มูลค่าความเสียหาย
ทางการเงิน 

มีผลกระทบต่อ 
ถูกฟ้องร้อง 
/ ร้องเรียน 

การน าเสนอข่าว ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
การได้รับ

อันตรายจาก
การปฏิบัติงาน 

5 สูงมาก ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

> 40 % 

> 24 ช่ัวโมง > 5% ของรายได้     
ที่ได้รับในปีท่ีผา่นมา 

มหาวิทยาลยั คดีขึ้นสู่ศาล
และ 

ถูกตัดสิน 
ว่าผิด 

พาดหัวข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ /
หนังสือพิมพ์ / 

สื่อสังคมออนไลน ์

ระดับความ
พึงพอใจ  

≤ 65%  

ระดับความ 
ไม่พึงพอใจ 

> 20% 

อันตรายถึงชีวิต 

4 สูง ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

 > 30-40 % 

 > 12-24 ช่ัวโมง > 3-5 % ของรายได้   
ที่ได้รับในปีท่ีผา่นมา 

หลายส่วนงาน คดีอยู่ใน 
ช้ันศาล 

กรอบข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ /
หนังสือพิมพ์ / 

สื่อสังคมออนไลน ์

ระดับความ
พึงพอใจ 

 66 - 70% 

ระดับความ 
ไม่พึงพอใจ 
16 - 20% 

บาดเจ็บสาหสั
และรักษา 
ไม่หาย 

3 ปาน
กลาง 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

> 20-30 % 

> 3-12 ช่ัวโมง > 1-3 % ของรายได้  
ที่ได้รับในปีท่ีผา่นมา 

เฉพาะภายใน
ส่วนงาน 

ออกสื่อ ข่าวระหว่างส่วน
งาน / เวบ็บอร์ด 

ระดับความ
พึงพอใจ 

71 - 75% 

ระดับความ 
ไม่พึงพอใจ 
11 - 15% 

บาดเจ็บ  
ต้องรักษาและ

รักษาหาย 

2 น้อย ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

> 10-20 % 

> 1-3 ช่ัวโมง > 0.5-1 % ของรายได้
ที่ได้รับในปีท่ีผา่นมา 

เฉพาะหน่วยงาน
ภายในส่วนงาน 

ภายใน
มหาวิทยาลยั 

ข่าวภายในส่วนงาน  
 เว็บบอร์ด 

ระดับความ
พึงพอใจ 

76 - 80%  

ระดับความ 
ไม่พึงพอใจ 
6 - 10% 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย /  

มีผลต่อสุขภาพ  

1 น้อย
มาก 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 ≤ 10 % 

≤ 1 ช่ัวโมง ≤ 0.5 % ของรายได้  
ที่ได้รับในปีท่ีผา่นมา 

เฉพาะบุคคล ภายใน 
ส่วนงาน 

ข่าวภายใน
หน่วยงาน 

พึงพอใจ 

> 80%  

ระดับความ 
ไม่พึงพอใจ  

≤ 5% 

เดือดร้อน 
ร าคาญ 

เสียเวลา /  
ไม่มผีลกระทบ 
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ตารางแสดงระดับความเสี่ยง 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 1X5 2X5 3X5 4X5 5X5 

4 1X4 2X4 3X4 4X4 5X4 

3 1X3 2X3 3X3 4X3 5X3 

2 1X2 2X2 3X2 4X2 5X2 

1 1X1 2X1 3X1 4X1 5X1 

 1 2 3 4 5 

 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) 

 

 

ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ 

สูงมาก 
(แดง) 

ลดความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
หรือร่วมจัดการความเสี่ยง 

สูง 
(ส้ม) 

ร่วมจัดการความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง 

ปานกลาง 
(เหลือง) 

ยอมรับความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยง 

ต่ า 
(เขียว) 

ยอมรับความเสี่ยง 
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6. ก าหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงาน น าเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (โซนสีส้ม) และ  

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (โซนสีแดง) มาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนฯ  ต่อ

มหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน  

7. ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)  

ที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 (ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้) 

8. ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ใช้แบบฟอร์มส าหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด โดยสามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ระบบ Intranet  

ที่ URL https://op.mahidol.ac.th/rm/forms_rm ประกอบด้วย 

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 1) 

- แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 2) 

- รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 3) 

- แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 4) 
หมายเหตุ  ส าหรับเอกสารหมายเลข 3 และ 4 สามารถเลือกใช้แบบฟอร์มอย่างใดอย่างหน่ึง (Word หรือ Excel)  

9. ก าหนดให้จัดส่งรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566 (เอกสาร

หมายเลข 1-4) มายังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และให้จัดส่งไฟล์ 

มายังอีเมล murmc@mahidol.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย (ทั้งนี้หากส่วนงาน/หน่วยงาน ไม่สามารถจัดท า

และน าส่งรายงานฯ ขอให้จัดท าบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น กลับมายังมหาวิทยาลัยด้วย)   

 

 

 

คู่มือการบรหิารความเสีย่ง มหาวทิยาลัยมหิดล 

https://op.mahidol.ac.th/rm/risk_management/risk-management-guide 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่  

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ม.มหิดล 02-849-6153 , 6155  

หรือทางอีเมล murmc@mahidol.ac.th 

 

https://op.mahidol.ac.th/rm/forms_rm
mailto:murmc@mahidol.ac.th
https://op.mahidol.ac.th/rm/risk_management/risk-management-guide
mailto:murmc@mahidol.ac.th


เอกสารหมายเลข 1 

 
 

   
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ส่วนงาน / หน่วยงาน ........................................................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของ

ส่วนงาน/หน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการที่ส่วนงาน / หน่วยงานก าหนด  

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และด้านการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

จากผลการประเมินดังกล่าว ส่วนงาน / หน่วยงาน..................................... เห็นว่า การควบคุม

ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 
 

 
 

    ลายมือชื่อ........................................................ 
                                           (…………………………………………………………….) 
                                     ต าแหน่ง…...... (คณบดี/ผู้อ านวยการ) ....................   

      วันที่....... เดือน....…...............  พ.ศ. ....…… 
 

 
 
 
หมายเหตุ กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้ระบุในเอกสารหมายเลข 3 และเอกสารหมายเลข 4 ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 



ส ำหรบัทกุสว่นงำน / หน่วยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มี

1.1.1 ผู้บริหารก าหนดแนวทางและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี อยู่บนหลัก

ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง

- การปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน และ การตัดสินใจต่าง ๆ

- การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก

1.1.2  มีการก าหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความซ่ือตรง และรักษาจรรยาบรรณ และส่ือสารให้ทุกคนรับทราบ

ท่ีครอบคลุมถึง

- มีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) 

- มีการก าหนดข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปช่ัน

อันท าให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

1.1.3 มีการก าหนดบทลงโทษเม่ือเกิดการกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด

เก่ียวกับจริยธรรม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการส่ือสารบทลงโทษให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับรับทราบ

1.1.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม 

(code of conduct) โดยอย่างใดอย่างหน่ึง  

- การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแล

การปฏิบัติ (compliance unit)

- การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ท่ีได้รับมอบหมาย

- การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

1.1.5 มีกระบวนการสอบสวน และลงโทษผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม 

(การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ) อย่างทันเวลา

รายการประเมิน

1.1 ความซ่ือสัตย์

และจริยธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ช่ือส่วนงาน / หน่วยงาน ..........................................................

     แบบ Checklist ใช้ส าหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ท่ีมหาวิทยาลัย

และส่วนงานได้ออกแบบไว้ใน 5 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment)

หนำ้ 1 of 8



ส ำหรบัทกุสว่นงำน / หน่วยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

1.2.1 มีคณะกรรมการ หรือผู้ก ากับดูแลท่ีมีความเป็นอิสระ และมีการก าหนดบทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ

คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการอ านวยการ

ส่วนงาน

1.2.2 คณะกรรมการ หรือผู้ก ากับดูแล มีการก ากับดูแลและพัฒนาเร่ืองการควบคุม

ภายใน ครอบคลุมท้ัง 5 องค์ประกอบ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตาม

1.3.1 มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าท่ีใน

ส่วนงานท่ีส าคัญ ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสายการรายงานท่ี

ชัดเจน เป็นต้น

1.3.2 ผู้บริหารส่วนงานมีก าหนดสายการบังคับบัญชา และมอบอ านาจอนุมัติ ไปยัง

ผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนแจ้งให้

ผู้เก่ียวข้องรับทราบ

1.4.1 มีนโยบายและก าหนดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัคร พัฒนา และรักษาบุคลากร

ท่ีมีความรู้และความสามารถ และมีการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติให้มี

ความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ

1.4.2 มีกระบวนการในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement

 - PA) ท่ีครอบคลุมเร่ือง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ

ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารและพนักงานผู้รับการประเมิน

1.4.3 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดแนวทางแก้ไขต่อบุคลากรท่ี

มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้

ผู้บริหารและพนักงานทราบ

1.4.4 มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

 เพ่ือก าหนดสัดส่วนในการเล่ือนข้ันเล่ือนเงินเดือน และ/หรือเล่ือนต าแหน่ง

1.4.5 มีการวางแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง ระดับบริหาร/หัวหน้า 

หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญพิเศษ (succession plan)

1.2 ความรับผิดชอบ

ต่อการก ากับดูแล

องค์กร

1.3 การก าหนด

อ านาจและหน้าท่ี

1.4 การพัฒนา

บุคลากร
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1.5.1 มีการก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยส่ือสารให้บุคลากรรับทราบ และจัดให้มี

การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานหากพบข้อผิดพลาด

1.5.2 มีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ือง โดยเช่ือมโยงกับ

ความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฎิบัติตามการควบคุมภายใน

1.5.3 มีการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี Happy work Place และไม่สร้าง

แรงกดดันในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมากจนเกินไป

2.1.1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 

เพ่ือสามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์

ของส่วนงาน

2.1.2 มีการก าหนดสาระส าคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส าคัญ เช่น 

ผู้ใช้รายงานการเงิน การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานและ

เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท้ังน้ีเพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล

ให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจได้

2.1.3 มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือก าหนดผู้รับผิดชอบ ท าหน้าท่ีในการ

ส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

และถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร

2.2.1 ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเส่ียง ประเมิน

ระดับความเส่ียง และวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียง (หรือเห็นชอบอนุมัติ

แผนฯ ในล าดับสุดท้ายก่อนน าไปให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติ)

2.2.2 มีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ในทุกพันธกิจหลักและสนับสนุนท่ีส าคัญ ครอบคลุมท้ัง 4 ประเภท (Strategic Risk ,

Operational Risk ,Financial Risk ,Compliance Risk)

2.2.3 มีการประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด และเทียบระดับความเส่ียงจากตารางแสดงระดับความเส่ียง เพ่ือจัดล าดับ

ความส าคัญของความเส่ียง (ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก)

2.2.4 มีการเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการจัดการความเส่ียงตามแนวทาง

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท่ีสอดลคล้องกับระดับความเส่ียง คือ ยอมรับความเส่ียง 

(acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)

 หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing)

1.5 การให้

ความส าคัญต่อการ

ควบคุมภายใน

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

2.1 วัตถุประสงค์

ของการด าเนินงาน

ชัดเจน

2.2 การระบุและ 

จัดการความเส่ียง
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2.3.1 มีการประเมินความเส่ียง (มีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเส่ียง 

ระดับความเส่ียง และมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง) ของการด าเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าท่ี

- ท่ีอาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ 

- ท่ีอาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ของส่วนงาน

2.3.2 มีการส่ือสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทุจริต รวมท้ังบทลงโทษท่ี

ก าหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

2.3.3 มีการก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาและ

สอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการด าเนินการเพ่ือป้องกัน

หรือแก้ไขการทุจริต

2.4.1 มีการประเมินการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยภายนอก) 

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การควบคุมภายใน พร้อมท้ังระบุสาเหตุท่ีแท้จริง

ท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ความเส่ียง เพ่ือให้สามารถวางแนวทางการตอบสนองต่อ

ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.2 มีกระบวนการประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน 

เช่น การปรับกระบวนการท างาน การจัดท าโครงการใหม่ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

การควบคุมภายใน และการด าเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอ

2.4.3 มีการประเมินการเปล่ียนแปลง ผู้บริหาร หัวหน้างาน (หมดวาระหรือ

ครบสัญญา) ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการ การควบคุมภายใน ตลอดจน

มีมาตรการเพ่ือรองรับอย่างเพียงพอแล้ว

2.4 การระบุและ

วิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงท่ีมี

ความส าคัญ

2.3 การประเมิน

ความเส่ียงท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต
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3.1.1 มีมาตรการควบคุมท่ีสามารถท าให้ความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ

ส่วนงานอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  โดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงาน เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน และ

ค านึงถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ

3.1.2 มีการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม

กระบวนการท างานต่างๆ เพ่ือสามารถป้องกันการทุจริต เช่น 

- มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซ้ือ และ

การบริหารท่ัวไป

- ก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  และล าดับช้ันการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ

ไว้อย่างชัดเจน

- ข้ันตอนการจัดซ้ือและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียด

การตัดสินใจจัดซ้ือ  

- ข้ันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น
  

3.1.3 มีการก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 

การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

3.1.4 มีการก าหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในทุกระดับของส่วนงาน และ

มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ

แต่ละข้ันตอนไว้

3.1.5 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ีออกจากกันโดย

เด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน คือ 

(1) หน้าท่ีอนุมัติ 

(2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 

(3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

3.1 การควบคุม

สามารถลดความ

เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้
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3.2.1 มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป เพ่ือช่วย

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และก าหนดความเก่ียวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศน้ัน

3.2.2 มีการก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ใน

การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3.2.3 มีการก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีน ามาใช้ให้มีความเหมาะสม

3.2.4 มีการก าหนดการควบคุมกระบวนการพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

ให้มีความเหมาะสม (ก าหนดผู้ดูแลระบบ)

3.3.1 มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายท่ีรัดกุม เพ่ือให้สามารถ

น านโยบายน้ันไปปฏิบัติได้

3.3.2 มีการก าหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและผู้บริหาร เพ่ือป้องกันการหาโอกาส หรือน าผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือ

มหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว โดยมีการทบทวนนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานให้

เหมาะสมอยู่เสมอ

3.3.3 มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงานอย่างเหมาะสม

4.1.1 มีการก าหนดข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานท้ังข้อมูลจากภายในและ

ภายนอกส่วนงาน โดยเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพ และเก่ียวข้องสัมพันธ์กับระบบงานต่าง ๆ

4.1.2 มีการพิจารณาท้ังต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและ

ความถูกต้องของข้อมูล และมีการจัดเก็บเอกสารส าคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

4.1.3 มีการด าเนินการจัดท าข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ส าหรับ

พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา ผลกระทบ

ต่อส่วนงาน หรือ ทางเลือกต่าง ๆ

4.1.4 มีการด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระ

การประชุม น าส่งให้คณะกรรมการฯ ส่วนงาน ได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า

อย่างน้อยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

4.1.5 มีการด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการฯส่วนงาน ท่ีครอบคลุม

ประเด็นส าคัญและมติท่ีประชุมอย่างครบถ้วน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง

เก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ฯ ได้

3.3 การก าหนด

นโยบายและ

กระบวนการปฏิบัติ

องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)

4.1 สารสนเทศ

3.2 มีการควบคุม

ท่ัวไปด้าน IT
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4.2.1 มีการส่ือสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ

การควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในน้ัน สามารถด าเนินไป

ได้ตามท่ีวางไว้ โดยมีกระบวนการการส่ือสาร และมีช่องทางการส่ือสาร

ท่ีเหมาะสม

4.2.2 มีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการฯส่วนงานอย่างสม่ าเสมอ และ

คณะกรรมการฯ ส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น

 การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจาก

ท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมท้ังการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

4.2.3 มีการจัดช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพ่ือให้บุคลากรภายใน

ส่วนงานแจ้งข้อมูลเม่ือพบเห็นการปฏิบัติงานท่ีไม่ถูกต้อง หรือเบาะแสเก่ียวกับการ

ทุจริตภายในส่วนงานได้อย่างปลอดภัย

4.3.1 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

การควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุน

การควบคุมภายใน เช่น ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น

4.3.2 จัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต ได้อย่างปลอดภัย

5.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และ

รายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ 

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น   

5.1.2 มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ 

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

5.1.3 มีการก าหนดรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสม (ท้ังการด าเนินงานปกติ และ การปรับกระบวนการท างาน) ด าเนินการโดย

ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ (มีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน)

4.2 การส่ือสาร

ข้อมูลภายในองค์กร

4.3 การ

ติดต่อส่ือสาร

ภายนอกองค์กร

 องค์ประกอบท่ี 5  กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

5.1 การติดตามและ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน แบบ

ประเมินตนเอง หรือ

อย่างเป็นอิสระ
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ส ำหรบัทกุสว่นงำน / หน่วยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน

5.1 การติดตามและ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน แบบ

ประเมินตนเอง หรือ

อย่างเป็นอิสระ (ต่อ)

5.1.4 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และก าหนดแนวทาง

การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2.1 มีการประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ

เพ่ือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย

ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ

5.2.2 มีนโยบายให้รายงานต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิด

เหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการกระท าผิดวินัยในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึง

อาจส่งผลต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของส่วนงาน

5.2.3 ก าหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไข

ปัญหา ต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

5.2.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญต่อ

ผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดท าทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่อง

ส าคัญไว้ท่ีส่วนงาน

(.........................................................................)

วันท่ี...............................................

5.2 การส่ือสารผล

การติดตามไปยัง

ผู้เก่ียวข้อง

ลงช่ือผู้ประเมิน......................................................................
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  (1)   

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ (2)  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

 (3)                                 (4)                                

 
 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

 (5)                                 (6)                                

 
 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) : เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

 (7)                                 (8)                                

 
              

ภารกิจด้าน/งาน   (9)    
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รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ (2)  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการด าเนินงาน (O)   ด้านการเงิน (F)   ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)    ด้านการทุจริต (Fr) 
(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง) 

(11) 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

 

(12) 
สาเหตุ 

 

(13) 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : KRI) 

 

(14) 
กิจกรรมการควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 
 

(15) 
ผลประเมินกิจกรรม 
การควบคุมท่ีมีอยู่ 

 

(16) 
ระดับ 

โอกาสเกิด 
 
 

(17) 
ระดับ

ผลกระทบ 
(โปรดระบุ
ด้านของ

ผลกระทบ) 

(18) 
ระดับ 

ความเสี่ยง
(หลังการ

ควบคุมท่ีมีอยู่) 

(19) 
แนวทางการจัดการ 

 
 
 

(20) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(21) 
ช่วงเวลา

ด าเนินการและ
ก าหนดเสร็จ 

 

1.  
 
 

          

2.  
 
 

          

3.  
 
 

          

4.  
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 

(1) ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน  หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย  ภารกิจด้านการศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  จ าแนกว่าความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ 

ด้านการทุจริต (ขอใหเ้ลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง) 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/ หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) สาเหตุ  หมายถึง  สาเหตุท่ีแท้จริง(Root Cause) ท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง 
(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง  ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง พร้อมท้ังก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลท่ีสามารถวัดค่าได้จริง  

เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(14) กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้ 
(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่  หมายถึง  การอธิบายผลของการด าเนินกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ตามข้อ (14) ว่าท าใหส้ามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ 
(16) ระดับโอกาสเกิด  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสท่ีจะเกิดท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
(17) ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวท่ีรุนแรงที่สุด 
(18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมท่ีมีอยู่)  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ แลให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า 
(19) แนวทางการจัดการ  หมายถึง  ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วก าหนดวิธีการหรือกิจกรรมท่ีสัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมท่ีได้

ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 
(20) ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  หน่วยงาน/บุคคลท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามข้อ (19) 
(21) ช่วงเวลาด าเนินการและก าหนดเสร็จ  หมายถึง ระยะเวลาท่ีจะด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 
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ตัวอย่างการเลือกประเภทความเสี่ยง  
 

 

เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านการด าเนินงาน (O) 

  
 
 

พิจารณาวเิคราะห์และประเมินความเสีย่งจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนของส่วนงาน /หน่วยงาน ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ให้ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง  ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

และ ด้านการทุจรติ (Fraud Risk) 
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  (1)   

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ (2)  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 

 (3)                                 (4)                                

 
 
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน  :  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน : 

 (5)                                 (6)                                

 
 
ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี): เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน : 
       

 (7)                                 (8)                                

 
              

ภารกิจด้าน/งาน   (9)    
  



เอกสารหมาย 4 

Created by RM Team (March 2022)                        หน้า 2 
 

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ (2)  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :   ด้านกลยุทธ์ (S)   ด้านการด าเนินงาน (O)   ด้านการเงิน (F)   ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)    ด้านการทุจริต (Fr) 
 (เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง) 

(11) 
เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

 
 

(12) 
ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยง  
(Key Risk 

Indicators : KRI) 

(13) 
กิจกรรม 

การบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

 

แผน 
/ผล 

(14) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 
ระดับความเสี่ยง 
ก่อนการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

(16) 
ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค ์

(17) 
ระดับความเสี่ยง 
หลังการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 

(18) 
ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

 ระดับ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดับ

โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ส่ว

นง
าน

 

มห
าว

ิทย
าล

ัย ระดับ
โอกาส
เกิด 

ระดับ
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.    
 

 

แผน 
 
 

                    ผลการด าเนินกจิกรรม 
 

ผล 
 
 

            ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง 
 

2.   
 

 

แผน 
 
 

                    ผลการด าเนินกจิกรรม 
 

ผล 
 
 

            ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง 
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ค าอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 

(1) ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน  หมายถึง  ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานท่ีจัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(2) ปีงบประมาณ  หมายถึง  ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงานหมายถึง  ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(7) ยุทธศาสตร์งาน   หมายถึง  ยุทธศาสตร์ของงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน  หมายถึง  เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานท่ีท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
(9) ภารกิจด้าน/งาน  หมายถึง  ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนท่ีประเมิน  เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น      
(10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  ความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต  

(ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง) 
(11) เหตุการณ์ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกส่วนงาน/ หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง  หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีต้องเฝ้าระวังก่อนท่ีจะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จ านวนข้อผิดพลาด  ระดับความพึงพอใจท่ีลดลง  เป็นต้น พร้อมท้ังก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสามารถเก็บ

ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลท่ีสามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
(14) ระยะเวลาการด าเนินการ  หมายถึง  ลากลูกศรแสดงระยะเวลาท่ีวางแผนว่าจะด าเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณ (กรณีวางแผน)  และระยะเวลาท่ีด าเนินการจริง (กรณีรายงานผล) 
(15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมท่ีมีอยู่ (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 
- ระดับความเสี่ยง  หมายถึง  ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า (ค่าคะแนนท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง) 

(16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตกุารณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย 
(17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง  

- ระดับโอกาสเกิด  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับผลกระทบ  หมายถึง  ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปีงบประมาณ 
- ระดับความเสี่ยง  หมายถึง  น าค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และให้ระบุว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า  

(18) ผลลัพธ์ที่ได้  หมายถึง  การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมท้ังให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้
แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน  
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ตัวอย่างการเลือกประเภทความเสี่ยง  
 

 

เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านการด าเนินงาน (O) 

             
 

 

พิจารณาวเิคราะห์และประเมินความเสีย่งจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนของส่วนงาน /หน่วยงาน ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ให้ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง  ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

และ ด้านการทุจรติ (Fraud Risk) 


