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ส่วนที ่1 บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งบริหารผลสัมฤทธิ์ของ 
องค์กรในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าการแก้ปัญหาจากความเสี่ยงในภายหลัง จึงถือเป็น                  
“การบริหารเชิงอนาคต (Future Management)” ที่ใช้ส าหรับการเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย (Target) ของเป้าประสงค์ท่ีองค์กรตั้งไว้ในอนาคต โดยการก าหนดกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง 
และปรับกลยุทธ์ ให้เปลี่ยนเป็นแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม (Action Plan) และบรรจุไว้ในแผนการบริหารความ
เสี่ยง เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลักดันให้องค์กรด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ในทุกๆ 
ยุทธศาสตร์ได้ในระดับสูงยิ่งขึ้น 

คณะนิติศาสตร์ ได้ประยุกต์ใช้แนวทางของเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring of the 
Tread way Commission) และการจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)ผสมผสานกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 โดยการระบุความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ทิศทางในอนาคตของคณะจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือทราบเป้าหมายการ
ด าเนินงานในอนาคตของคณะที่เป็นรูปธรรม ที่ใช้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
นอกจากนี้คณะได้ใช้การบริหารตามหลักการ Balanced Scorecard ซึ่งต้องใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตาม
เป้าประสงค์ ในการประเมินผลการด าเนินงานของคณะ จึงได้น าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าวมาเป็นฐานใน 
การค้นหาความเสี่ยงจ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (2) ความเสี่ยงด้านการเงิน               
(3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการท างาน) และ (4) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ กฎหมาย                        
โดยเชื่อมโยงการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาจุดอ่อนของขั้นตอนในแต่ละกระบวนการขององค์กรที่  เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ ร่วมกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ใน การบริหารความเสี่ยงที่
ใช้ป้องกันในปัจจุบันด้วย และเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอ่ืนๆ เช่น การ
จัดการความรู้ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ หรือ ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เป็นต้น เพ่ือปรับระบบ
พัฒนาองค์กรให้มีการบรรลุเป้าหมาย ของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และลดความเสี่ยงขององค์กรร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การ
สร้างหรือปรับปรุงกลยุทธ์ใน แผนปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดระดับความเสี่ยงต่างๆ                   
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ต่อไป  

การด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะนิติศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                       
นี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563                    
โดยมีความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 3 ด้าน ดังนี้ 
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1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) จ านวน 10 เรื่อง 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือก าหมายที่เก่ียวข้อง (Compliance 

Risk) จ านวน 2 เรื่อง  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จ านวน 1 เรื่อง  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สามารถสกัดความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง                 

การประเมินความเสี่ยง การก าหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมที่ส่งผลสะท้อนกลับไปสู่ประสิทธิผล (ผลสัมฤทธิ์)                 

ขององค์กร 

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 

(Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) 

3. เพ่ือลดและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ในแต่ละกระบวนการ

ปฏิบัติงานของคณะเนื่องจากการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาช่วยเสริมร่วมกับการ

ท างานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

และปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการใหม่ หรือการปรับกระบวนการท างานของคณะ 

จากการคิดกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการของคณะ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแล

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

2. มีกระบวนการในการลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในทุกๆ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ

คณะ และความเสี่ยงดังกล่าวมีระบบในการควบคุมและตรวจสอบเพ่ือป้องกันผลกระทบในอนาคต 

3. ผู้บริหารและบุคลากรมีการสื่อสาร ท าความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมที่

ส าคัญในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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กระบวนการและข้ันตอนการจัดท าแผน 

 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประยุกต์ใช้

แนวแนวทางของเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) และการจัดท า

แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ผสมผสานกันเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564                  

โดยสรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective Settinng)

3. การระบุความเสี่ยง

(Event Identification)

4. การประเมินความรุนแรง
ของความเสี่ยง 

(Risk Assessment)

5. การติดตามและการประเมิน 
(Monitoring)

6. กิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
(Control Activities)

7. การตอบสนองความเสี่ยง 
(Risk Response)

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ 

(Objective and Strategic Targets) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Environment) 

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

ขั้นตอนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Environment) 

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

การก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์มาจากค่าเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามค า
รับรองการการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562 และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์                              
พ.ศ. 2561-2564 ประสิทธิผลของการด าเนินงานร่วมกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการของคณะ 
โดยได้ด าเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ พบว่า                          
มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ จ านวนทั้งสิ้น                 
4 กระบวนการ จึงได้ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป็นความเสี่ยงที่คณะยอมรับได้ จ านวนทั้งสิ้น 4 กระบวนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารจัดการ และการจัดหารายได ้ 

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification) 
ผลการด าเนินงานจากการน าวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จจาก

กระบวนการปฏิบัติงานของคณะที่ก าหนดไว้ จ านวน 4 กระบวนการปฏิบัติงาน ข้างต้นมาระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยงหรือ
การกระท าใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) พบว่า กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้มีความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถจ าแนกตามแนวทางของกระทรวงการคลัง (S-O-F-C)  ได้ดังนี้ 

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

3.2 เก็บข้อมูลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายแกการทบทวน และการจัดท า Risk Registers and 
Risk Profile 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Evaluation) 

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

 4.1   การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
คณะได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์คุณภาพเพ่ือหาค่าระดับของความเสี่ยง  

ดังนี้ 
1) โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  โดยได้

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

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน (เกิดขึ้นแนน่อน) 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเดือนละ 1 คร้ัง (โอกาสร้อยละ 80) 

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

1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสมากกว่า 3 ปีต่อครั้ง (ไม่นา่เกิดขึ้น) 

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ตัวชี้วดัขององค์กรไม่บรรลุ

เป้าหมายแนน่อน และส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืนขององค์กร 

4 ค่อนข้างรุนแรง เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่
บรรลุเป้าหมายไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 และส่งผลเชิงลบต่อความยัง่ยืนขององค์กร 

3 ปานกลาง เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่
บรรลุเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 60  

2 น้อย เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่
บรรลุเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 20 

1 น้อยมาก เป็นเหตุการณ์เชิงลบ แตไ่ม่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด  
หรือองค์กรสามารถควบคุมเหตุการณ์ข้างต้นได้โดยสมบูรณ์ 
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   4.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
คณะน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้มาประเมินระดับ

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

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
คณะน าผลการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหาก

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้มาพิจารณาความสัมพันธ์ว่า ก่อให้เกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้คณะทราบว่า มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง
สูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน และความเสี่ยงใดที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอีก 
โดยคณะได้ก าหนดระดับของความเสี่ยงและเกณฑ์  ในการยอมรับความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยคณะได้ก าหนดระดับของความ
เสี่ยง เป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของคณะ 
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2) เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง  ซึ่งคณะได้ก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง ออกเป็น   
4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 
 

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงของคณะนิติศาสตร์ 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 
สูงมาก 15-25 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ทันที 
สูง 10-14 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 
ปานกลาง 4-9 ระดับท่ีพอยอมรับได ้แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ 

ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
ต่ า 1-3 ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมี 

การจัดการเพ่ิมเติม 

  ดังนั้น เมื่อน าผลจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ( Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้มาพิจารณาความสัมพันธ์ 
สามารถสรุประดับของความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 

4.4  การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าระดับของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะน ามาจัดล าดับความ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง วิเคราะห์จากผลการด าเนินงานจากที่ได้มีการพิจารณา
ความคุ่มค่าของการสร้างกิจกรรมในการควบคุม/บริหารความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในเชิงปริมาณ               
(ตัวเงิน) เพ่ือเปรียบเทียบในเบื้องต้นว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวควรต้องบริหารจัดการหรือเลือกที่จะยอมรับความเสี่ย ง 
เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่คุ้มค่า  
 
หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Address Risk Responses) 
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O2 

Pre-Event Control ลดโอกำสที จะเกิดควำมเสี ยง  
 

Post-Event Control 
 

Emerging Opportunity 

ลดผลกระทบควำมเสี ยง  
 

แสวงหำประโยชน์จำกควำมเสี ยง  
 

O1, , O5, O6, O7, 
C1, C2, F1 

 

 

O3, O4 
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 กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง  

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง วิธีการ 

การยอมรับความเสี่ยง (Take)  ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
องค์กรสามารถยอมรับได้ เช่น ต้นทุนการจัดการความเสี่ยง อาจไมคุ้ม
กับผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น  

การลดความเสี่ยง การจัดการควบคุม
ความเสี่ยง (Treat and Control)  

มิใช่การขจัดความเสี่ยงให้หมดไป (Obviate) แตค่วบคุม (Contain)                   
ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได  

การโอนความเสี่ยง การแบง/ผองถ่าย
ความเสี่ยง (Share/Transfer)  

ผ่องถ่ายให้บุคคลที่สามร่วมรับความเสี่ยง เช่น การประกันภัย  

การหลีกความเสี่ยง การยกเลิก/สิ้นสุด
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง (Terminate)  

ความเสี่ยงบางอย่างอาจควบคุมได ด้วยการยกเลิกเป้าหมาย โครงการ 
งาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  

การฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยง (Take the 
Opportunity) 

ความเสี่ยงบางอย่างอาจน ามาซึ่งโอกาสในการบริหารจัดการ 

การจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน  

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

รูปแบบของการควบคุม รายละเอียด 

Directive : การก าหนดให้ท าตามตามหลักกฎเกณฑ์
และ กระบวนการที่ก าหนดไว้เพ่ือหลีกเลี่ยง 
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง เช่น ชุดท างานในที่
อันตราย การฝึกอบรมก่อนท างาน  

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

Preventive: การควบคุมที่มุ่งผลกระทบอันไม่พึง
ประสงคใ์ห้เหลือน้อยที่สุด เช่น การเซ็นเช็ค การสั่ง
จ่าย การให้สัมภาษณ์ 

Designed to limit the possibility of an undesirable 
outcome being realized. The majority of controls 
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รูปแบบของการควบคุม รายละเอียด 

fall into this category. Separation of duty to prevent 
fraud is an example.  

Detective : การควบคุมทีมุ่่งค้นหาว่า ผลลัพธ์ที่ไม
พึงประสงคน์ั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพ่ือเป็นบทเรียน
ส าหรับอนาคต เช่น การตรวจนับพัสดุ คงเหลือในl
สต๊อกการทบทวนหลังการน านโยบายบางอย่างไป
ปฏิบัติ 

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

Corrective : การควบคุมที่มุ่งแก้ไขผลลัพธ์ที่ไมพึง
ประสงค์ หรือ บรรเทาผลกระทบให้ทุเลาลง  เช่น 
การเขียน เงื่อนไขในสัญญาให้มีการชดใช้ หากมีการ
จ่ายเงินเกิน หรือการประกันภัย  

Designed to correct undesirable outcomes that 
have been realized. They provide a route of 
recourse to achieve some recovery against loss or 
damage. An example of this would be design of 
contract terms to allow recovery of Insurance can 
be regarded  

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities) 
6.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะด าเนินการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตาม

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

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

2) ให้ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายในเป็นกลไกควบคุม
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพ่ือการด าเนินงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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3) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ที่เป็นระบบและ
สื่อสารให้คณะภายในทราบและด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบโดยให้บูรณาการเข้ากับการด าเนินงานตามปกติ 

4) ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 
6.2  วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  คณะก าหนดให้มีการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และ
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ 

2) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บุคลากร ในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของของคณะ 

3) เพ่ือให้คณะมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4) เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถวางแผนรับมือกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

5) เพ่ือให้คณะมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
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 6.3   โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (Risk  Management Organization) 
 

คณะกรรมกำรประจ่ำคณะ 

คณบดีคณะนิติศำสตร ์

ตรวจสอบภำยใน 

รองคณบดี หัวหน้ำส่ำนักงำนคณะ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี ยงและควบคุมภำยในคณะนิติศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การด าเนินการ                 

การจัดท าแผน การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
1. คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  

1)  ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ 
2)   ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ 
3)   ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

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

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

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

3)  ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้รับ
ความเห็นชอบ 

4)  มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะ 

5)  เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

4. ตรวจสอบภายใน  
สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับกิจกรรมและระดับองค์กร  

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

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

ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และเพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สรุปได้ดังนี้ 

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

2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
ติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ ทั้งนี้คณะได้แต่งตั้งผู้แทนจากบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 

1) คณบดีคณะนิติศาสตร์    ประธานคณะท างาน 

2) รองคณบดีคณะนิติศาสตร์   คณะท างาน 
  (อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์) 

3) ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์   คณะท างาน 
4) ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์   คณะท างาน 
5) หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์  คณะท างาน 
6) อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์  สุขุม   คณะท างาน 
7) อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์   คณะท างาน 
8) นายวีระ  ชุมช่วย    คณะท างาน 
9) นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล   คณะท างาน 
10) นายธานินทร์  เงินถาวร   คณะท างาน 
11) นางเมวดี  ขวัญศรี    คณะท างาน 
12) นายณัฐวุฒิ  คงไข่    คณะท างาน 
13) นายอนุชา  ขุนแก้ว    คณะท างาน 
14) นางสาวอทิตา  มู่สา    คณะท างาน 
15) นางสาวกาญจนรัตน์  รัตนพงศ์  คณะท างาน 
16) นางสาวหิรัญยาเนตร  ดิศรพงศ์  คณะท างาน   
17) นายกรีฑา  รักเล่ง    คณะท างาน 
18) รองคณบดีคณะนิติศาสตร์      คณะท างานและเลขานุการ 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล) 
19) นางจิราวรรณ  คงเรือง      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 

และรายงานคณะกรรมการประจ าคณะทราบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือติดตามว่ารูปแบบของความ

เสี่ยง (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงหรือไม เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นไดผลจริง หากพบปัญหาก็จะได

หามาตรการใหม่/ใช้มาตรการส ารองเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงหากจ าเป็น ผลการด าเนินงานจากการติดตาม

ประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของคณะ โดยอยู่

ในรูปกิจกรรมการบริหารและการก ากับดูแลตามหน้าที่ประจ าของบุคลากร และจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์  

การประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจ าแนกประเภทความเสี่ยงและ            

การควบคุมภายในตามแนวทางของกระทรวงการคลัง และแบ่งสถานการณ์ด าเนินการ ดังนี้ 

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

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

ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

ทั้งนี้คณะยังมีการประเมินว่า ยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่มีอยู่ในระดับ            
ความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  ซึ่งหลังจากคณะทราบผลการประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ในระดับสูงมากและสูงมาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว คณะได้จัดท ารายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
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การปรับกระบวนทัศน์ด้านการบริหารความเสี่ยง  

กระบวนทัศนเดิม กระบวนทัศนใหม 

แยกส่วน  บูรณาการ  

ท าเป็นครั้งคราว  ท าอย่างต่อเนื่อง 

เน้นในมุมแคบ  เน้นในมุมกว้าง 

เน้นการควบคุมกระบวนการ  เน้นการบรรลุยุทธศาสตร์ 

4Cs เพื่อความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง  

1. เป้าหมาย (Common Goals) 
2. การติดต่อสื่อสาร (Communications)  
3. มุ่งม่ัน (Commitment) 
4. การประสานงาน (Co-ordination)  
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ส่วนที่ 2  สรุปผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผลลัพธ์ (หมวด 7) รายละเอียดตัวชี้วัด  

ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.1ก(ฉ-1) ร้อยละของรายวิชาทีม่ีการจัดการเรียนการ
สอน โดยมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏบิัติทางด้าน
กฎหมาย (คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 16.22  บรรลุ  

7.1ก(ฉ-2) ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่จัดให้มีการ
ทบทวนบทเรียนผ่านระบบสารสนเทศ (คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10.81  บรรลุ  

7.1ก(ฉ-3) ร้อยละของจ านวนนสิิตที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนัก
กฎหมาย (คณะนิติศาสตร์) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 32.87  บรรลุ  

7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 37.50  ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU01) ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเฉลี่ย 4.04  ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-3 ร้อยละผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค์ของ
นิสิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รบัการเผยแพร่ ระดับชาติ 
นานาชาต ิ

ร้อยละ 0.62 
(ระดับชาติ 10 
ผลงาน) (ระดับ

นานาชาติ 0 ผลงาน) 

ร้อยละ 0.68  บรรลุ  

7.1ก-6 ร้อยละผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค์ของ
นิสิตทีไ่ด้รับรางวัล 

ร้อยละ 20 (2 
ผลงาน) 

ร้อยละ 18.18  ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-7 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน ร้อยละ 25 (400 คน) ร้อยละ 21.79  ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน ร้อยละ 100 (1 
หลักสูตร) 

ร้อยละ 0  ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-9 ร้อยละของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
นานาชาติ (TSU02) 

ระดับชาติ ร้อยละ 75 
(18 ผลงาน) ระดบั
นานาชาติ ร้อยละ 

16.67  
(4 ผลงาน)  

ระดับชาติ ร้อย
ละ 91.67 (22 
เร่ือง) ระดับ

นานาชาติ ร้อย
ละ 25  

(6 เร่ือง) 

บรรลุ  
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.1ก-11 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิสังคมหรือเชิง
พาณิชย์ (TSU03) 

ร้อยละ 16.67  
(4 ผลงาน) 

ร้อยละ 4  ไม่บรรล ุ √ 

7.1ก-13 จ านวนเงนิทุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อ
คณาจารย์และนักวิจัย 

60,000 บาท/คน 
(1,320,000 บาท) 

98,750 บาท/
คน  

บรรลุ  

7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 35  ร้อยละ 42.03  บรรลุ  

7.1ข-3 อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับปริญญาตรี (ไม่รวม
นิสิตชัน้ปทีี่ 1) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 82.91  บรรลุ  

7.1ข-5 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผา่น
สมรรถนะทักษะสากล 

ด้านภาษาอังกฤษ 
(ร้อยละ 8)  

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(ร้อยละ78) 

ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
(ร้อยละ 3.89) 
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(ร้อยละ 
57.82) 

ไม่บรรล ุ √ 

7.1ข-6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวชิาการ
กับต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 0  ไม่บรรล ุ √ 

7.1ค-6 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ 
(MOU) กับต่างประเทศที่มีการด าเนินงาน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100.00  บรรลุ  

7.2ก(ฉ-1) จ านวนชุมชนที่ขอรับบริการจากศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ (คณะ
นิติศาสตร์) 

1 ชุมชน 3 ชุมชน  บรรลุ  

7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

ค่าเฉลี่ย 3.65 ค่าเฉลี่ย 3.87  บรรลุ  

7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0.45 ร้อยละ 0.82  ไม่บรรล ุ √ 

7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดบัปริญญาตรีปี
สุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย 3.90 ค่าเฉลี่ย 4.11  บรรลุ  

7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของ
อาจารย ์

ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าเฉลี่ย 4.30  ไม่บรรล ุ √ 
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

7.2ก-4.1 ระดับปริญญาตร ี     

7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวชิาการ ค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าเฉลี่ย 4.72  บรรลุ  

7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับปริญญาตร ี ร้อยละ 3 ร้อยละ 13.19  ไม่บรรล ุ √ 

7.2ก-12 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายเดิมที่มีข้อเสนอให้จัด
โครงการบริการวิชาการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100  บรรลุ  

7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ 8.33  
(2 คน) 

ร้อยละ 8.33  บรรลุ  

7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 12.50 
 (3 คน) 

ร้อยละ 22.22  บรรลุ  

7.3ก-4 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับรางวัล ร้อยละ 4.71 ร้อยละ 16.67  บรรลุ  

7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุน
เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 8  
(2 คน) 

ร้อยละ 12.5  บรรลุ  

7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดา้นบรรยากาศ
การท างาน 

ค่าเฉลี่ย 3.35 ค่าเฉลี่ย 3.08  ไม่บรรล ุ √ 

7.3ก-7 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร ร้อยละ 98 ร้อยละ 94.44  ไม่บรรล ุ √ 

7.3ก-8 ระดับความผูกพนัของบคุลากร ค่าเฉลี่ย 3.90 ค่าเฉลี่ย 3.68  ไม่บรรล ุ √ 

7.3ก-9 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดบัของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 68 ร้อยละ 63.7  ไม่บรรล ุ √ 

7.3ก-10 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 100  
(6 คน) 

ร้อยละ 100  บรรลุ  

7.3ก-11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความ
จ าเป็นของส่วนงาน/หนว่ยงานอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  บรรลุ  

7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 4.13  บรรลุ  

7.4ก-2 ผลการประเมินผู้น าระดบัสูง ค่าเฉลี่ย 3.65 ค่าเฉลี่ย 3.73  บรรลุ  

7.4ก-3 คะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวทิยาลยั โดย ปปช. (TSU05) 

80 คะแนน 77.56 คะแนน  ไม่บรรล ุ √ 

7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหนา้ที่ของสภา
มหาวิทยาลยั 

4.40 คะแนน 4.52 คะแนน  บรรลุ  

7.4ก-6 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 2.80 คะแนน 3.09 คะแนน  บรรลุ  

7.4ก-7 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  บรรลุ  
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

(1 หลักสูตร) 

7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา (ปงีบประมาณ) 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 72.34  ไม่บรรล ุ √ 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิัติการประจ าป ี(ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 72.34  ไม่บรรล ุ √ 

7.5-4 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ (ปีการศึกษา) 37,119,880.08 บาท 47,254,909 
บาท  

บรรลุ  

7.5-5 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการทีไ่ด้รับจากแหล่ง
ภายนอก 

1,678,467 บาท 2,083,500 
บาท  

บรรลุ  

7.5-6 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต ร้อยละ 91 ร้อยละ 149.02  บรรลุ  

7.5-8 จ านวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการ
วิชาการ 

1 สังคม/ชุมชน 3 สังคม/ชุมชน  บรรลุ  

รวม 47 ตัวบ่งชี ้   
บรรลุ 34 
(ร้อยละ 
72.34) 
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ส่วนที่ 3  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2563 
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การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง 
ตามแผนบรหิารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏบิัติงานประจ าปี 

คณะนิติศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

ความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค ์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ ์

O1 บัณฑิตยังไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณท์ี่
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ในชุมชน 
 

1. ระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มทักษะการเป็นผูป้ระกอบการยังไม่
เพียงพอ 
2. ระบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ e learning ยังไม่ครอบคลุมทุก
รายวิชา 
3. ระบบการจัดการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ยังไม่เพียงพอ 
4. ระบบการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจัย/การบริการ
วิชาการ หรือการบูรณาการข้ามศาสตร์
ยังไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

3 X 5 = 15 สูงมาก      ผลการด าเนนิงานดา้นการผลิตบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา 
2561  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้
ค่า

เป้าหมาย 
ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความ
เสี่ยง 

7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 
37.50  

ไม่บรรลุ √ 

7.1ก-2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต (TSU01) 

ค่าเฉลี่ย 
4.10 

ค่าเฉลี่ย 
4.04  

ไม่บรรลุ √ 

7.1ก-6 ร้อยละผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับ
รางวัล 

ร้อยละ 20 
(2 ผลงาน) 

ร้อยละ 
18.18  

ไม่บรรลุ √ 

7.1ก-7 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ใน
ชุมชน 

ร้อยละ 25 
(400 คน) 

ร้อยละ 
21.79  

ไม่บรรลุ √ 

7.1ก-8 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
รายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 

ร้อยละ 
100 (1 

หลักสูตร) 
 
 

ร้อยละ 0  ไม่บรรลุ √ 
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ความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค ์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความ
เสี่ยง 

7.1ข-5 ร้อยละของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีสอบผ่านสมรรถนะ
ทักษะสากล 

ด้าน
ภาษาอังกฤ
ษ (ร้อยละ 

8)  
ด้าน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(ร้อยละ78) 

ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

(ร้อยละ 
3.89) ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ร้อยละ 
57.82) 

ไม่บรรลุ √ 

7.1ข-6 ร้อยละของหลกัสูตรที่มี
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 0  ไม่บรรลุ √ 

 

O2 งานวิจยัยังไมต่อบสนอง
ความต้องการของแหล่งทุน 
 

ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในเชิงวิชาการเชิงสงัคมหรือ
เชิงพาณชิย ์
 

1. ระบบการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกยังไม่มปีระสิทธิภาพ 
2. บุคลากรยังขาดความรู้เรื่อง OKRs 
ในการขอทุนวิจัย 
 
 
 
 

5 X 5 = 25 สูงมาก      ผลการด าเนนิงานดา้นการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2561  
ดังนี ้

ตัวบ่งชี ้
ค่า

เป้าหมาย 
ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความ
เสี่ยง 

7.1ก-11 ร้อยละผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
หรือเชิงพาณิชย์ (TSU03) 

ร้อยละ 
16.67  

(4 ผลงาน) 

ร้อยละ 4  ไม่บรรลุ √ 
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ความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค ์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ ์

C1 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัตงิานที่ไม่เปน็ไป
ตามกฎระเบียบที่ก าหนด 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 
และมีธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรบางส่วนขาดความรูค้วาม
เข้าใจในกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) ที่
ชัดเจนครบทุกกระบวนงาน 

3 X 5 = 15 สูงมาก 1. ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ เชน่ ค่าสอน              
ค่าเดินทาง ค่าใช้จา่ยในการจัดโครงการ เป็นต้น 
2. ความผิดพลาดในการเขียนหนังสือราชการ 
3. ความผิดพลาดในการเขียนค าร้องนิสิต 
4. ความผิดพลาดในการด าเนินงานดา้นพสัดุ 

O3 ขาดข้อมูลในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
O4 บุคลากรมีความสุขไม่
สมดุลใน 8 มิต ิ
 

 1. ระบบการรับฟังเสียงลูกค้ายงัไม่
ครอบคลุมทุกพันธกิจและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่ชดัเจน 
2. ระบบการสร้างความผูกพนัของบุคล
กรยังไม่มีประสทิธิภาพ 
3. กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่ง

ความสุขไม่มีการด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

4 X 5 = 20 สูงมาก      ผลการด าเนนิงานดา้นการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 
2561 ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้
ค่า

เป้าหมาย 
ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความ
เสี่ยง 

7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจ
ของนิสิตต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
0.45 

ร้อยละ 0.82  ไม่บรรลุ √ 

7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการสอนของอาจารย ์

ค่าเฉลี่ย 
4.40 

ค่าเฉลี่ย 
4.30  

ไม่บรรลุ √ 

7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต 
ระดับปริญญาตร ี

ร้อยละ 3 ร้อยละ 
13.19  

ไม่บรรลุ √ 

7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านบรรยากาศการ
ท างาน 

ค่าเฉลี่ย 
3.35 

ค่าเฉลี่ย 
3.08  

ไม่บรรลุ √ 

7.3ก-7 อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากร 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 
94.44  

ไม่บรรลุ √ 

7.3ก-8 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร 

ค่าเฉลี่ย 
3.90 

ค่าเฉลี่ย 
3.68  

ไม่บรรลุ √ 
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ความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค ์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ ์

ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความ
เสี่ยง 

7.3ก-9 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ
บุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 68 ร้อยละ 63.7  ไม่บรรลุ √ 

7.4ก-3 คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั โดย 
ปปช. (TSU05) 

80 
คะแนน 

77.56 
คะแนน  

ไม่บรรลุ √ 

7.4ข-1 ร้อยละของตัวชีว้ัดที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 
72.34  

ไม่บรรลุ √ 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชีว้ัดที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี(ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 81 ร้อยละ 
72.34  

ไม่บรรลุ √ 

 

F1 การบริการวิชาการเพื่อหา
รายได้ยังมนี้อย 

สร้างความมัน่คงดา้นฐานะ
ทางการเงิน ดว้ยการเพิ่ม
รายได้และการบริหาร
การเงินให้มีประสิทธิภาพ 

1. ขาดข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย 
2. มีการเปลี่ยนผู้รบัผิดชอบบ่อยครั้ง
ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
3. ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มทีักษะและ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์และจัดท า
หลักสูตร 
4. ขาดเป้าหมายและแผนในการจดั
หลักสูตรที่ชัดเจน 

3 X 5 = 15 สูงมาก      ผลการด าเนนิงานดา้นการจัดหารรายได้ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

ตัวบ่งชี ้ ค่า
เป้าหมาย 

ผลประเมิน
กรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเมิน
ความ
เสี่ยง 

7.5-5 จ านวนเงินจากการบรกิาร
วิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก 

1,678,46
7 บาท 

2,083,500 
บาท  

บรรลุ  

7.5-6 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตาม
แผนรับนิสิต 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 
149.02  

บรรลุ  

7.5-8 จ านวนสังคมและชุมชนใหม่
ที่ได้รับการบริการวิชาการ 

1 สังคม/
ชุมชน 

3 สังคม/
ชุมชน  

บรรลุ  
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ความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค ์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ ์

5. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง
ในการจัดท าหลักสูตร 
6. ไม่มีฐานข้อมูลวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
ในแต่ละดา้น 
7. ขาดการส่งเสริมให้คณะพัฒนา
ความเชี่ยวชาญโดยการเป็นวทิยากร
ร่วมคณาจารย ์
8. บุคลากรขาดเทคนิคในการเซียน
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อ
รับทุนจากภายนอก 

O5 บุคลากรอาจได้รับ
อันตรายจากเพลิงไหม้ 

เพื่อเตรียมแผนฉุกเฉิน
ส าหรับภัยพิบัตติ่างๆ 

1. บุคลากรขาดความรู้ในการดับเพลิง
และหนีไฟ 
2. อุปกรณ์ดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน 

3 X 5 = 15 สูงมาก  

O6 บุคลากรอาจได้รับ
อันตรายในชีวติและทรัพยส์ิน 

 นิสิตและบุคลากรมีการปฏิบัตงิานนอก
เวลา และมีเปิดบริการห้องอ่านหนังสือ
ให้แก่นิสิตนอกเวลา อาจมีอันตรายใน
ชีวิตและทรัพย์สินในจุดทีล่่อแหลม 

3 X 5 = 15 สูงมาก  

O7 บุคลากรอาจได้รับ
อันตรายในชีวติและทรัพยส์ิน
เนื่องจากตึกถล่มอันเกิดจาก
การเสื่อมสภาพของอาคาร
และมีการก่อสร้างในพืน้ที่
ใกล้เคียง 

 อาคารมีอายุ 50 ปี และปรับปรงุมา
จากหอพักนิสิต 

3 X 5 = 15 สูงมาก  
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ความเสี่ยง 
 

วัตถุประสงค ์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
 

ประเมิน 
ความเสี่ยง 

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 
ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ ์

C2 บุคลากรอาจปฏบิัติผิด
จรรยาบรรณได ้

 1. ขาดการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 
ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 

3 X 5 = 15 สูงมาก  

          

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ  ทองขะโชค) 
              คณบดีคณะนติิศาสตร์ 
         วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
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แผนกำรบริหำรควำมเสี ยง  ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

(ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Plan) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

O1 บัณฑิตยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอ 
6. ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ยังไม่ครอบคลุมทุกรายวชิา 
7. ระบบการจัดการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังไม่เพียงพอ 
8. ระบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย/
การบริการวิชาการ หรือการบูรณาการข้ามศาสตร์ยังไม่
เพียงพอ 
 
 

 

1. สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ 

2. สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ 

3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
ครอบคลุมในทุกมิติ และสามารถปฏิบัติงานจริงได้ 

5. ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้น่ให้ผู้เรยีนฝึกปฏบิัติ และ
มีประสบการณ์จริง 

6. จัดให้มีสหกิจศึกษา 
7. เน้นฝึกงานในส านักงานกฎหมาย 
8. พัฒนาทักษะการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานของ

นิสิตในระดบัชาติและนานาชาติ 
9. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อ

พัฒนาทักษะแก่นสิิตและคณาจารย์ 
10. จัดท าข้อตกลงการปฏบิัติงานให้คณาจารย์จัดการ

เรียนการสอนที่เน้นทักษะผู้เปน็ผู้ประกอบการ การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/
ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.เจษฏา)/
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ธานนิทร ์
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 



 30 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Plan) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

โดยบูรณาการกับการวิจัย/การบริการวิชาการ หรือ
การบูรณาการข้ามศาสตร ์

11.  ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต เพื่อวางแผน
ปรับปรุงพฒันากระบวนการผลติบัณฑิต 

 

O2 งานวิจยัยังไมต่อบสนองความต้องการของ
แหล่งทุน 
 

1. ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกยังไม่มปีระสทิธิภาพ 
2. บุคลากรยังขาดความรู้เรื่อง OKRs ในการขอทุนวิจัย 
 

1. สร้ า งระบบการพัฒนาข้อ เสนองานวิจั ย ใ ห้มี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการเชิงพื้นที่ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าข้อเสนองานวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้หลากหลายในเรื่องของ
เครื่องมือวิจัยเพื่อให้มีความสามารถผลิตผลงานวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ 
5. พัฒนาเครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ผลิตผลงานวิจัยผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ท าวิจัย
อย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยและ
ผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้น าโจทย์
จากชุมชน/ สังคมเป็นเป้าหมายของการท างานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ตรงต่อผู้ใช้ผลงานวิจัยพัฒนาทักษะการวิจัย
แก่นิสิตกลุ่มเป้าหมาย 

รองคณบดี (อ.ศุภวีร์)/
คณาจารย/์วีระ 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 
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ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Plan) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

8. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่ให้นิสิตมีส่วนร่วม 
9. จัดอบรม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ OKRs 
เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 
 

C1 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด 

1. บุคลากรบางส่วนขาดความรูค้วามเข้าใจในกฎระเบียบที่

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

2. ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: 
SOP) ที่ชัดเจนครบทุกกระบวนงาน 

1. ฝึกอบรมทักษะในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ทบทวน ปรับปรุง และจัดท าเอกสารที่แนะน าวิธีการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนและ
ทันสมัย 
 
 
 

หัวหน้าส านักงาน/ 
ชาโลมา 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

O3 ขาดข้อมูลในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1. ระบบการรับฟังเสียงลูกค้ายงัไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 

   พัฒนาระบบการรับฟังเสียงลูกค้าให้ครอบคลุมทุก
พันธกิจและทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/
หัวหน้าส านักงาน 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

O4 บุคลากรมีความสุขไม่สมดุลใน 8 มิติ 
 

1. ระบบการสร้างความผูกพนัของบุคลกรยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
2. กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขไม่มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

1. วิจัยสถาบันเพื่อหาแนวทางในการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันของ
บุคลากร 
3. พัฒนาระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

รองคณบดี (ผศ.กฤษฏา)/
คณะท างานเสริมสรา้ง
องค์กรแห่งความสุข/ 
ชาโลมา 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 
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ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Plan) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

F1 การบริการวิชาการเพื่อหารายได้ยังมีน้อย 1. ขาดข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของ

กลุ่มเป้าหมาย 

2. มีการเปลี่ยนผู้รบัผิดชอบบ่อยครั้งท าให้การด าเนินงาน

ไม่ต่อเนื่อง 

3. ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มทีักษะและประสบการณ์ในการ

วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร 

4. ขาดเป้าหมายและแผนในการจดัหลักสูตรที่ชัดเจน 

5. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท า

หลักสูตร 

6. ไม่มีฐานข้อมูลวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 

7. ขาดการส่งเสริมให้คณะพัฒนาความเชี่ยวชาญโดยการ

เป็นวิทยากรร่วมคณาจารย ์

8. บุคลากรขาดเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการ เพื่อรับทุนจากภายนอก 

1 .  ส า ร ว จค ว า มต้ อ ง ก า ร ใ นก า ร ฝึ ก อบ รม ขอ ง
กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
2. จัดท าแผนหารายได้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
4. จัดท าฐานข้อมูลวิทยากร 
5. ส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะเป็นวิทยากรร่วมเพื่อ
สร้างความเชี่ยวชาญ 
6. ส่งผู้รับผิดชอบไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชากรเพื่อให้บุคลากร
ร่วมปฏิบัติงานกับแหล่งทุน 
8. ส่งเสริมให้บุคลกรเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ 
 

ผู้ช่วยคณบดี (อ.จิรนันท)์/ 
เพ็ญนภา 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

O5 บุคลากรอาจได้รับอันตรายจากเพลิงไหม้ 3. บุคลากรขาดความรู้ในการดับเพลิงและหนไีฟ 
4. อุปกรณ์ดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน 

1. ร่วมกับงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยจัดอบรม
และฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น 
2. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจ าอาคาร 
3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ 
4. รณรงค์ให้บุคลากรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเลิก
งาน 
5. จัดให้มีมีสัญญาณเตือนภัย 

หัวหน้าส านักงาน 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63/
อนุชา 
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ความเสี่ยง 
(Risk) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Plan) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

O6 บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

นิสิตและบุคลากรมีการปฏิบัตงิานนอกเวลา และมีเปิด
บริการห้องอ่านหนังสือให้แก่นิสตินอกเวลา อาจมีอันตราย
ในชีวิตและทรัพย์สนิในจุดทีล่่อแหลม 

1. จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในอาคารคณะ 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร 
 3. จัดให้มีระบบสแกนลายนิ้วเมือส าหรับเข้าอาคารนอก
เวลา 
 

หัวหน้าส านักงาน/อนุชา 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

O7 บุคลากรอาจได้รับอันตรายในชีวิตและ
ทรัพย์สินเนื่องจากตึกถล่มอันเกิดจากการ
เสื่อมสภาพของอาคารและมีการก่อสร้างใน
พื้นที่ใกล้เคียง 

อาคารมีอายุ 50 ปี และปรับปรงุมาจากหอพักนิสิต 1.ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบโครงสร้างอาคาร 
2. มอบหมายบุคลากรตรวจสอบ และรายงานสภาพ
อาคารอย่างต่อเนื่อง 

หัวหน้าส านักงาน/อนุชา 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

C2 บุคลากรอาจปฏิบัติผิดจรรยาบรรณได้  2. ขาดการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 
3. ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดประกาศจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ทราบและถือปฏิบัติ  
2. มีการส่งเสริมโดยผู้บริหาร 

หัวหน้าส านักงาน/อทิตา 
1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ  ทองขะโชค) 
              คณบดีคณะนติิศาสตร์ 
         วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
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การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง 
ตามแผนควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ระยะเวลำด่ำเนินงำน สิ้นสุด ณ วันที  30 กันยำยน พ.ศ. 2562) 

และแผนกำรควบคุมภำยใน  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ระยะเวลำด่ำเนินงำน สิ้นสุด ณ วันที  30 กันยำยน พ.ศ. 2563)  

ภำรกิจตำมกฎหมำยที จัดต้ัง
หน่วยงำน/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี ยงที มีอยู ่
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี ยงที ยังมีอยู ่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

ผู้รับผิดชอบ / ก่ำหนด
เสร็จ 

1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อจัดการเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 และเข้าถึงสไตล์
การเรยีนรู้ของผู้เรียนในยุคโลก
ดิจิทัล 
 
 
 
 

คณาจารย์ไม่สามารถการ
จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับ life style 
ของผู้เรียนในยุค Thailand 
4.0 และโลกแห่งดจิิทัล  

1. ส่งเสรมิให้คณาจารย์น า
ระบบ TSU e- Learning 
หรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นใน
การเรยีนการสอน 
- โครงการส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยเีพื่อ
รองรับการท างานในยุค 4.0 
 

การควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
ลดความเสีย่งไดร้ะดับหนึ่ง
แต่ยังไมเ่พียงพอ  

ขาดการรายงานผล
การด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตาม
การน าระบบ TSU ELearning 
หรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นใน
การเรยีนการสอน และเสนอ
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน
ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

30 ก.ย. 2563 
รองคณบดี  

(อ.ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์)/
ประธานสาขาวิชา/

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

 
 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อแปลงยุทธศาสตรส์ู่การ
ปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

 
 
การก ากับติดตาม ไม่ได้เน้น
เรื่องความส าเร็จ 

 
 
1. การติดตามงานรายเดือน 
และรายไตรมาสจากผู้บรหิาร
ที่เกี่ยวข้อง และงานแผนงาน 
2. การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน จากงาน
การเงิน 
 

 
 
การควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
ลดความเสีย่งไดร้ะดับหนึ่ง
แต่ยังไมเ่พียงพอ  

 
 
มีการรายงาน แต่ไม่มี
การก ากับเรื่อง
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
 
1. การติดตามงานรายสัปดาห์, 
รายเดือน และรายไตรมาส
จากผู้บรหิารที่เกี่ยวข้อง และ
งานแผนงาน 
2. การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน จากงาน
การเงิน 
3. น าผลการติดตามมา
วิเคราะหเ์พื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานต่อไป 
 

 
 

30 ก.ย. 2563 
รองคณบด ี

(ผศ.กฤษฎา) /งานแผน 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที จัดต้ัง
หน่วยงำน/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี ยงที มีอยู ่
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี ยงที ยังมีอยู ่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

ผู้รับผิดชอบ / ก่ำหนด
เสร็จ 

2.2 เพื่อให้บุคคลากรแสดงออก
ถึงความยึดมั่นในคณุค่าของ
ความซื่อตรง (integrity) และ
จริยธรรม 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีไม่ได้
สร้างแรงจูงให้บุคลากรยดึ
มั่นในความซื่อตรงและ
จริยธรรม 

1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง 
และมีการปฏิบตัิที่อยู่บนหลัก
ความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน 
ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ
หน้าท่ีประจ าวัน และการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  
รวมถึงการปฏิบตัิต่อนิสติ 
ผู้รับบริการบุคคลภายนอก 
และการจัดซื้อจดัจ้าง 
2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2552 
แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัต ิ
3. มีประกาศมหาวิทยาลยั
ทักษิณ เรื่อง เจตจ านงสุจรติ
ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยั ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเวียนให้
ถือปฏิบัติ และผู้บรหิารคณะ
ได้ร่วมประกาศเจตจ านง
ร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย  
4. มีประกาศมหาวิทยาลยั 
เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเรื่อง
ประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560 
แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัต ิ
 

การควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
ลดความเสีย่งไดร้ะดับหนึ่ง
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปไีมไ่ดส้ร้างแรง
จูงให้บุคลากรยดึมั่นใน
ความซื่อตรงและ
จริยธรรม 

1. การสื่อสารข้อก าหนดและ
บทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหาร
และบุคลากรทุคนรับทราบ 
เช่น รวมอยู่ในการปฐมนเิทศ
พนักงานใหม่  ให้พนักงานลง
นามรับทราบข้อก าหนดและ
บทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  
รวมทั้งมีการเผยแพร่ code 
of conduct ให้แก่บุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ 
2. ปรับปรุงระบบการ
ประเมินและสรา้งสร้าง
แรงจูงใจให้ปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรยดึมั่นใน
ความซื่อตรงและจริยธรรม 
และมีการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

30 ก.ย. 2563 
รองคณบด ี

(ผศ.กฤษฎา)/หัวหน้า
ส านักงานคณะ 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที จัดต้ัง
หน่วยงำน/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี ยงที มีอยู ่
 

กำรควบคุมภำยใน 
ที มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี ยงที ยังมีอยู ่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

ผู้รับผิดชอบ / ก่ำหนด
เสร็จ 

2.3 เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่
ก าหนดไว้ สามารถสื่อสารข้อมูล
ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถด าเนินไป
ได้ตามที่วางไว้ และสามารถ
สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก 
เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ยังไม่มรีะบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ส าคญัเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล และใช้ในการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีการจัดเก็บข้อมูล
รายบุคคลแตไ่มไ่ด้แชร์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได ้
2. มีการเผยแพร่ข้อมลูส าคญั
ในเวปไซต์คณะ 
3. มีการรายงานข้อมลูส าคัญ
ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
4. มีระบบสารสนเทศท่ี
ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล 
เช่น ระบบ 3 มิติ ระบบงาน
บุคคล ระบบงานสารบรรณ 
ระบบงานทะเบยีน เป็นต้น 
5. มีการสื่อสารข้อมลู ผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีประชุม
บุคลากร line group และเวป
ไซต์คณะ 

การควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
ลดความเสีย่งไดร้ะดับหนึ่ง
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลส าคญั และการ
การสื่อสารยังไม่
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. การก าหนดประเภทของ
ข้อมูลที่ส าคัญและปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
เป็นปัจจุบันและผู้บริหาร/
ผู้ เกี่ ยวข้องสามารถเข้ าถึ ง
ข้ อ มู ล ไ ด้  โ ด ย ใ ช้  Google 
drive team แ ล ะ มี ก า ร
ก าหนดสิทธ์ิให ้
2. ปรับปรุงระบบรายงานทาง
การเงิน ให้มีลักษณะ Real-
Time  
3. การปรับปรุ งระบบการ
สื่อสารให้มีความถี่ที่เหมาะสม
ตามประเภทของข้อมูลและ
กลุ่มเป้าหมาย 
4. ปรับปรุงระบบการสื่อสาร
โดยการ เพิ่ ม ช่อ งทางและ
ความถี่ ในการสื่ อสารแผน
บริการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
 
 

30 ก.ย. 2563 
รองคณบด ี

(ผศ.กฤษฎา) /หัวหน้า
ส านักงานคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 ก.ย. 2563 
รองคณบด ี

(ผศ.กฤษฎา) /ชาโลมา 

 
 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ  ทองขะโชค) 
              คณบดีคณะนิติศาสตร ์
         วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
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กระดำษท่ำกำร 
แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 5 ด้ำน 17 หลักกำร 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ผลการประเมนิ  

    

 

ผล
คะแนน 

เกณฑ์
ประเมนิ  

 

การประเมินระบบการ
ควบคุม  การแปลความหมาย 

 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 0.69 

Medium 
Low  

Low มีการควบคุมดี 

 

เพยีงพอ 

 2. การประเมินความเส่ียง 0.88 Low  
Medium 

Low 
มีการควบคุมค่อนขา้งดี 

 

พอใช้ 

 3. กิจกรรมการควบคุม 1 Low  Medium มีการควบคุมปานกลาง พอใช้ 

 
4. สารสนเทศ และการส่ือสาร 0.67 

Medium 
Low  

Medium 
Hight 

มีการควบคุมค่อนขา้งอ่อน 

 

ต้องปรับปรุง 

 5. กิจกรรมติดตามผล 0.84 Low  Hight มีการควบคุมอ่อน ต้องปรับปรุง 

 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 0.816 Low 
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กระดาษท าการ การประเมินผลการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ของกจิกรรม  ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  R 
ระดับความเสี่ยง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมที่มีอยู ่ 
C 

ประเมิน
ระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & 
Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการ
ประเมิน 

R*C R 
 
1. เพื่อให้สร้างความเข้าใจ และ
การรับรูเ้กี่ยวกับทิศทางของ
องค์กร 

บุคลากรไมร่ับรู้และ
เข้าใจทิศทางของ
องค์กร 

5 5 5 1. ผู้น าระดบัสูงถ่ายทอดทิศทาง และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้บุคลากรรับทราบใน
ที่ประชุมบุคลากรทุกครั้ง  
2. สื่อสารทิศทางองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น เวป
ไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

2 3 R1 
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วัตถุประสงค์ของกจิกรรม  ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  R 
ระดับความเสี่ยง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมที่มีอยู ่ 
C 

ประเมิน
ระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & 
Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการ
ประเมิน 

R*C R 

2. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 และเข้าถึงสไตล์
การเรยีนรู้ของผู้เรียนในยุคโลก
ดิจิทัล 

การจัดการเรยีนการ
สอนไม่ทันสมัย และ
ไม่เหมาะสมกับ life 
style ของผู้เรียนใน
ยุค Thailand 4.0 
และโลกแห่งดิจิทลั  

5 4 4 1. ส่งเสรมิให้คณาจารย์น าระบบ TSU E Learning 
หรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นในการเรียนการสอน      
    - โครงการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน     
    - โครงการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการท างานในยุค 4.0 

5 4 R2 
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วัตถุประสงค์ของกจิกรรม  ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  R 
ระดับความเสี่ยง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมที่มีอยู ่ 
C 

ประเมิน
ระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & 
Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการ
ประเมิน 

R*C R 

3. เพื่อให้บุคคลากรแสดงออก
ถึงความยึดมั่นในคณุค่าของ
ความซื่อตรง (integrity) และ
จริยธรรม 

ระบบตดิตามงานยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 

5 5 5 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยู่

บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน

การด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัตหิน้าท่ี

ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  รวมถึง

การปฏิบัตติ่อนิสติ ผู้รับบริการบุคคลภายนอก และ

การจัดซื้อจดัจ้าง 

2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษณิ ว่าด้วย

จรรยาบรรณของผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 

๒๕๕๒ แจ้งเวยีนให้ถือปฏิบัต ิ

3. มีประกาศมหาวิทยาลยัทักษิณ เรื่อง เจตจ านง
สุจรติในการบรหิารงานของมหาวทิยาลัย ลงวันท่ี 
24 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ และ
ผู้บริหารคณะได้ร่วมประกาศเจตจ านงร่วมกันใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

5 5 R3 
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วัตถุประสงค์ของกจิกรรม  ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  R 
ระดับความเสี่ยง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมที่มีอยู ่ 
C 

ประเมิน
ระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & 
Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการ
ประเมิน 

R*C R 

4. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่
ก าหนดไว ้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่วาง
ไว้ และสามารถสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
การควบคุมภายใน 

ยังไม่มรีะบบการ
จัดเก็บข้อมลูที่
ส าคัญเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล และใช้ใน
การสื่อสารให้
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

4 5 4 1. มีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลแต่ไมไ่ด้แชร์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
2. มีการเผยแพร่ข้อมลูส าคญัในเวปไซต์คณะ 
3. มีการรายงานข้อมลูส าคัญใหผู้บ้ริหารทราบทุก
เดือน 
4. มีระบบสารสนเทศท่ีผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล 
เช่น ระบบ 3 มิต ิระบบงานบุคคล ระบบงานสาร
บรรณ ระบบงานทะเบียน เป็นต้น 
5. มีการสื่อสารข้อมลู ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีประชุมบุคลากร line group 
และเวปไซต์คณะ 

5 4 R5 
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หมายเหตุ          

1. ประเด็นความเสี่ยงไมค่วรเกิน 10 ประเด็น        

2. การก าหนดระดับความเสีย่ง ควรก าหนดโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และระดับความเสีย่งไม่ควรเกิน 5 ระดับ    

ตัวอย่าง          

โอกาสที่จะเกิด/ผลกระทบ (5 ระดับ)    การประเมินระบบการควบคุม   

Low 1    มีการควบคุมด ี 1 เพียงพอ  

Medium Low 2    มีการควบคุมค่อนข้างด ี 2 พอใช้  

Medium 3    มีการควบคุมปานกลาง 3 พอใช้  

Medium Hight 4    มีการควบคุมค่อนข้างอ่อน 4 ต้องปรับปรุง  

Hight 5    มีการควบคุมอ่อน 5 ต้องปรับปรุง  

ผลประเมินระดับความเสี่ยงก่อน IC        

ผลคะแนน (1)*(2) ระดับความเสี่ยง  ความหมาย      

 1 - 5 1 Low ต่ า      

 6 - 10 2 
Medium 

Low ค่อนข้างต่ า      

 11 - 15 3 Medium ปานกลาง      

 16 - 20 4 
Medium 

Hight ค่อนข้างสูง      

 21 - 25 5 Hight สูง      
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1   คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัทิี่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 

  

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  1  

       1.1.2 การปฏิบัตติ่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  1  

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณอ์ักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏบิัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

  

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1  

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บรหิารและพนักงานปฏิบัตตินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสยีหายต่อองค์กร 

1  

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 1  

       1.2.4  มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบ เช่น 
รวมอยู่ในการปฐมนเิทศพนักงานใหม ่ ให้พนักงานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  
รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบัทราบ 

 1 

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct   

      1.3.1 การติดตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการปฏบิัติ 
(compliance unit) 

1  

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1  

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 1  

1.4 มีการจดัการอยา่งทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 

  

       1.4.1 มีกระบวนการที่ท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  1  

       1.4.2 มีกระบวนการที่ท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร  

1  

       1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร 

1  
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการด้านการ
ควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝา่ยบรหิาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อยา่งชัดเจน 

1  

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลใหม้ีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินพันธกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารและพนักงาน 

1  

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลใหค้ณะก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลมุบทบาทท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผูร้ับผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

1  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรูเ้กี่ยวกับพันธกิจของคณะ และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได ้

1  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธกิจกับคณะ ไม่มีความสมัพันธ์อื่นใด อันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏบิัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

1  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตัิเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลมุทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการ
ติดตาม     

1  

 
3.  ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค ์ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บรหิารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลวุัตถุประสงค์ของคณะ โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมท้ังทางพันธกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหม้ีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้น
ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น   

1  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในคณะ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอ้มูล 

1  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการคณะ ผู้บริหารระดบัสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

1  
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  คณะมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคีวามรู้และความสามารถท่ี
เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินัน้อย่างสม่ าเสมอ 

1  

4.2  คณะมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานด ีและการจัดการต่อบคุลากรที่มผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

1  

4.3  คณะมีกระบวนการแก้ไขปญัหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถท่ี
เหมาะสมอย่างทันเวลา 

1  

4.4  คณะมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบท่ีปรกึษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

1  

4.5 คณะมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ 1  

 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์     ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมกีระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมคีวามรับผดิชอบต่อ
การควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

1  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวลั ท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัตติาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะ
ยาวของคณะ 

1  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง
กับความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

 1 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสรา้งแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน 

1  
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  คณะสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับพันธกิจในขณะนัน้ โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของคณะได้
ถูกต้อง  มีมลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

1  

6.2 คณะก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถงึปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการ
เงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของพันธกิจ 

1  

6.3 รายงานทางการเงินของคณะสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของคณะอย่างแท้จริง 1  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิจนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร 

 1 

 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 คณะระบคุวามเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนนิพันธกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยพันธกิจ 
ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานต่าง ๆ   

1  

7.2  คณะวเิคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากท้ังปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมสี่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 1  

7.4  คณะได้ประเมินความส าคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น  

1  

7.5  คณะมีมาตรการและแผนปฏบิัติงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสีย่งน้ัน 
(acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับ
ความเสีย่ง (sharing) 

1  
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  คณะประเมินโอกาสที่จะเกดิการทุจริตขึ้น โดยครอบคลมุการทจุริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงาน
ทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสยีทรัพย์สิน  การคอรร์ัปชัน  การที่ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุ
ภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานทีส่ าคญั  การ
ได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพยส์ินโดยไมถู่กต้อง เป็นต้น 

1  

8.2  คณะได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ด้วยว่า 
ไม่มลีักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเปา้หมายยอดขายของคณะไว้สูงเกินความเป็น
จริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

1  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกีย่วกับโอกาสในการเกดิทุจรติ และมาตรการ
ที่คณะด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจรติ 

1  

8.4 คณะไดส้ื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบตัิ ที่ก าหนดไว ้ 1  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 คณะประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินพันธกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แล้ว  

1  

9.2 คณะประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าพันธกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินพันธกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว 

1  

9.3 คณะประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินพันธกิจ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

1  
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กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

   
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของคณะมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร  เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

1  

10.2  คณะมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดับช้ันการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ 
เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี ้

1  

   10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

1  

   10.2.2 กรณีที่คณะอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันคณะในระยะยาวไป
แล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ าประกัน  คณะได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามเง่ือนไข  ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันคณะ เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด 
หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

1  

   10.3 คณะก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual 
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

1  

   10.4 คณะก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มคณะ หน่วยพันธกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

1  

   10.5 คณะมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ  (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 
(3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน      

1  

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนนุการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 คณะควรก าหนดความเกีย่วข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและ
การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

1  

11.2 คณะควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม 1  

11.3 คณะควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม 1  

11.4  คณะควรก าหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

1  
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งท่ีคาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายท่ี
ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 คณะมีนโยบายที่รัดกมุเพื่อตดิตามให้การท าธุรกรรมของ ผู้บรหิาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องผ่านขั้นตอนการ
อนุมัติที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของคณะ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวทิยาลัย กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของคณะ ไปใช้ส่วนตัว   

1  

12.2 คณะมีนโยบายเพื่อให้การพจิารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผูท้ี่ไม่มสี่วนไดเ้สยีในธุรกรรมนั้น 1  

12.3 คณะมีนโยบายเพื่อให้การพจิารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของคณะเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

1  

12.4 คณะมีกระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลที่
คณะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในหน่วยงานนั้น ถือปฏิบัต ิ (หากคณะไม่มีเงินลงทุนในคณะย่อย
หรือคณะร่วมไมต่้องตอบข้อนี้) 

  

12.5  คณะก าหนดหน้าที่และความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน 

1  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของคณะไดร้ับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

1  

12.7 คณะทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

   
13. องค์กรข้อมลูที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนนุให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 คณะก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณุภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน 

1  

13.2 คณะพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  1  

13.3 คณะด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอย่างเพยีงพอส าหรับใช้ประกอบการตัดสนิใจ ตัว 
อย่างข้อมูลที่ส าคญั เช่น รายละเอยีดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อคณะทางเลือกต่าง ๆ  

1  

13.4 คณะด าเนินการเพื่อให้กรรมการคณะได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
ข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนด  

1  

13.5 คณะด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอยีดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะราย เช่น การบันทึกข้อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

1  

13.6 คณะมีการด าเนินการดังต่อไปนี้   

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่ 1  

13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน คณะได้
แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

1  

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 คณะมีกระบวนการสื่อสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน  

1  

14.2 คณะมีการรายงานข้อมูลทีส่ าคัญถึงคณะกรรมการคณะอยา่งสม่ าเสมอ และ   คณะกรรมการคณะ
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต่้องการ เช่น 
การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดตอ่เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมลูอื่นนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้อบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

1  

14.3 คณะจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในคณะสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรอืทุจริตภายในคณะ (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภัย 

1  
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 คณะมีกระบวนการสื่อสารขอ้มูลกับผูม้ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่งทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดใหม้ีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยสื่อสารองคก์ร  ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

1  

15.2 คณะจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผูม้ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่คณะได้อย่างปลอดภยั 

1  

 

กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

   
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 คณะจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัตติามจริยธรรมพันธกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แตล่ะส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัต ิ และรายงานผูบ้ังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการ
ปฏิบัต ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

1  

16.2 คณะจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/
หรือการประเมินอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

1  

16.3 ความถี่ในการตดิตามและประเมินผลมคีวามเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของคณะ 1  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ 1  

16.5 คณะก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  1  

16.6 คณะส่งเสริมใหผู้้ตรวจสอบภายในปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรฐานสากล     การปฏิบตัิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 คณะประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนยัส าคญั 

1  

17.2 คณะมีนโยบายการรายงาน ดังนี้   

17.2.1 ฝ่ายบรหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการคณะโดยพลัน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจรติอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติทีฝ่่าฝืนกฎหมาย  หรือมกีารกระท าท่ีผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ช่ือเสียงและฐานะการเงินของคณะอย่างมีนัยส าคัญ 

1  

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริม่ด าเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการคณะ/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 

1  

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการคณะ/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


