
ส ำหรบัทกุสว่นงำน / หน่วยงำน เอกสำรหมำยเลข 2  

มี ไม่มี

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

สว่นงำน มีกลไกและกระบวนกำรวำงแผนในกำรจดัสรรทรพัยำกร    

กำรจดัสรรงบประมำณ บคุลำกร เครื่องมือและระบบงำน ทีเ่พียงพอตอ่

กำรด ำเนินงำนหรอืไม่

ผูบ้รหิำรสว่นงำนมีกำรกระจำยอ ำนำจหนำ้ทีภ่ำระงำนและอ ำนำจอนมุตัิ

 ไปยงัผูบ้รหิำรระดบัตำ่งๆ ตำมภำรกิจของสว่นงำน โดยจดัท ำเป็นลำย

ลกัษณอ์กัษรหรอืไม่

ผูบ้รหิำรสว่นงำน ใหค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงใน

กิจกรรมตำ่งๆ เพ่ือหำวธีิจดักำรควำมเสี่ยงหรอืไม่

ผูบ้รหิำรสว่นงำน มุง่เนน้กำรบรหิำรแบบมุง่เนน้ผลงำน (Performance 

Based Management)  ประกอบดว้ย

   - สว่นงำนมีวสิยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์และตวัชีว้ดัผลกำร

ด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) หรอืไม่

   - มีกำรเผยแพรว่สิยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้ำหมำยของกำรท ำงำน

ภำยในสว่นงำนเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจรว่มกนั หรอืไม่ 

  - เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนระดบัหน่วยงำนและระดบักิจกรรม

สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและวตัถปุระสงคข์องสว่นงำน หรอืไม่

   - มีระบบกำรประเมินผลงำนตำมทีไ่ดต้กลงรว่มกนัระหวำ่งผูป้ระเมิน

และผูถ้กูประเมิน หรอืไม่ 

   - กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนเพ่ือใหค้ำ่ตอบแทนแก่บคุลำกร ขึน้อยู่

กบัผลงำน หรอืไม่ 

   - มีกำรใหข้อ้เสนอแนะแก่พนกังำนเพ่ือปรบัปรุงผลงำนใหเ้ป็น          

ไปตำมเป้ำหมำยหรอืไม่

รายการประเมิน

ปรชัญำและรูปแบบ

กำรท ำงำนของ

ผูบ้รหิำร

มหาวิทยาลัยมหดิล
แบบ Checklist การประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน

ช่ือส่วนงาน / หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล

     แบบ Checklist ใชส้  ำหรบัประเมินควำมเพียงพอเหมำะสมของระบบกำรควบคมุภำยใน ทีม่หำวทิยำลยั

และสว่นงำนไดอ้อกแบบไวใ้น 5 องคป์ระกอบ ตำมหลกัเกณฑก์ระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยมำตรฐำนและ

หลกัเกณฑป์ฏิบตักิำรควบคมุภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ. 2561
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ควำมซ่ือสตัยแ์ละ

จรยิธรรม

มีขอ้ก ำหนดดำ้นจรยิธรรมในกำรท ำงำน และบทลงโทษส ำหรบัผูก้ระท ำ

ผิดไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรภำยในสว่นงำน หรอืไม่

มีกำรประกำศ ประชมุชีแ้จง เผยแพรข่อ้ก ำหนดดำ้นจรยิธรรมและ

บทลงโทษใหพ้นกังำนภำยในสว่นงำน ไดร้บัทรำบหรอืไม่

มีกระบวนกำรแจง้ใหท้รำบถึงควำมส ำคญัในเรื่องควำมซ่ือสตัยแ์ละ

ควำมมีจรยิธรรมใหพ้นกังำนทรำบหรอืไม่

สว่นงำนมีกำรประเมินสมรรถนะหลกัของบคุลำกรในดำ้นควำมยดึมั่น

ในคณุธรรม (Integrity) โดยพิจำรณำในเรื่องควำมซ่ือสตัยแ์ละจรยิธรรม

ไวใ้นขอ้ตกลงกำรปฏิบตังิำน (Performance Agreement : PA) 

ดว้ยหรอืไม่
ผูบ้รหิำรสว่นงำน ประพฤตตินเป็นแบบอยำ่งทีด่ขีองควำมซ่ือสตัยแ์ละ

ควำมมีจรยิธรรมหรอืไม่

มีกระบวนกำรสอบสวนและลงโทษพนกังำนทีป่ฏิบตังิำนโดยไม่ซ่ือสตัย์

หรอืไม่

มีกำรจดัท ำเอกสำรค ำบรรยำยคณุลกัษณะงำนของแตล่ะต ำแหน่งที่

ชดัเจนและตรงตำมขอ้เท็จจรงิหรอืไม่

มีกำรก ำหนดสมรรถนะหลกัของบคุลำกรทีจ่  ำเป็นในแตล่ะระดบัของ

สว่นงำน ในดำ้น

  - ควำมยดึมั่นในคณุธรรม ( Integrity)

  - กำรมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation)

  - ควำมรบัผิดชอบในงำน (Responsibility)

  - กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork)

  - กำรวำงแผนกำรท ำงำนอยำ่งเป็นระบบ  (Systematic Job Planning)

  ไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรอืไม่

มีกำรก ำหนดสมรรถนะเฉพำะต ำแหน่ง (Functional Competency)   

ของบคุลำกรแตล่ะระดบัของสว่นงำนไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรอืไม่ 

(MBใชข้องมหำวทิยำลยั)

มีกำรแจง้ใหพ้นกังำนรบัทรำบเก่ียวกบัสมรรถนะของบคุลำกรทีจ่  ำเป็น

ในกำรปฏิบตังิำนหรอืไม่

มีแผนกำรฝึกอบรมพนกังำนตำมควำมจ ำเป็นหรอืไม่

ควำมรู ้ทกัษะและ

ควำมสำมำรถของ

บคุลำกร
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โครงสรำ้งองคก์ร กำรจดัโครงสรำ้งและสำยกำรบงัคบับญัชำภำยในสว่นงำนมี            

ควำมชดัเจนหรอืไม่
มีกำรทบทวนโครงสรำ้งและปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณท์ี่

เปลี่ยนแปลงหรอืไม่
มีกำรมอบหมำยอ ำนำจและหนำ้ทีค่วำมรบัผิดชอบภำยในสว่นงำนและ

ไดจ้ดัท  ำไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรอืไม่
มีกำรก ำหนดวงเงินและอ ำนำจอนมุตัขิองผูบ้รหิำรแตล่ะระดบัไวเ้ป็น

ลำยลกัษณอ์กัษร หรอืไม่
มีมำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่ง ทีร่ะบถุึงกำรศกึษำ ประสบกำรณ ์ 

ควำมซ่ือสตัยแ์ละมีจรยิธรรม ไวเ้ป็นมำตรฐำนในกำรบรรจพุนกังำน

หรอืไม่

สว่นงำนมีกำรอบรมและสอนงำนใหแ้ก่พนกังำนใหม่และพนกังำนทกุ

คนอยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เน่ือง เช่น มีระบบพ่ีเลีย้ง เป็นตน้ หรอืไม่

มีกระบวนกำรในกำรจดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบตังิำน(Performance 

Agreement - PA) ทีเ่ห็นชอบรว่มกนัระหวำ่งผูบ้รหิำรและพนกังำนผูร้บั

กำรประเมินหรอืไม่

กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนพิจำรณำจำกปัจจยัทีมี่ผลตอ่ควำมส ำเรจ็

ของงำนหรอืไม่

มีกำรแจง้ผลกำรประเมินกำรปฏิบตังิำนใหพ้นกังำนรบัทรำบอยำ่ง

ชดัเจนทัง้ในสว่นทีผ่ลกำรปฏิบตังิำนดแีละสว่นทีต่อ้งกำรใหมี้กำร

พฒันำปรบัปรุงหรอืไม่

ผูบ้รหิำรสว่นงำนใชผ้ลกำรประเมินกำรปฏิบตังิำนประกอบกำรเลื่อน

ต ำแหน่งขึน้เงินเดอืน และพิจำรณำควำมดคีวำมชอบหรอืไม่

กลไกกำรตดิตำม

ตรวจสอบกำร

ปฏิบตังิำน

มีกระบวนกำรตดิตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมหนำ้ทีค่วำม

รบัผิดชอบทีไ่ดม้อบหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอหรอืไม่ เช่น กำรบรรจไุวใ้น

วำระกำรประชมุของสว่นงำน หรอืก ำหนดใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนเสนอ

ผูบ้รหิำรสว่นงำนทกุเดอืน เป็นตน้

มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำสว่นงำนและรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบภำยในตอ่ผูบ้รหิำรสว่นงำน หรอืไม่ (MB ใชก้ระบวนกำร

ตรวจสอบภำยในของมหำวทิยำลยั)

กำรมอบอ ำนำจ

และหนำ้ที่

ควำมรบัผิดชอบ

นโยบำยวธีิบรหิำร

ดำ้นบคุลำกร
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มีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในของมหำวทิยำลยั และรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบภำยในตอ่ผูบ้รหิำรสว่นงำน หรอืไม่
 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

กำรก ำหนด

วตัถปุระสงค์

สว่นงำน มีกำรก ำหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงคแ์ละตวัชีว้ดั 

ในกำรด ำเนินงำนหรอืไม่   

กระบวนกำรก ำหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงคข์องสว่นงำน 

ไดใ้หบ้คุลำกรทีเ่ก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มดว้ยหรอืไม่

มีกระบวนกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวสิยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงค์

และตวัชีว้ดัใหแ้ก่บคุลำกรของสว่นงำนไดร้บัทรำบหรอืไม่ เช่น กำร

ประชมุชีแ้จง กำรเผยแพรท่ำงเวบ็ไซต ์กำรตดิประกำศ เป็นตน้

มีกำรก ำหนดวตัถปุระสงคข์องกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมตำ่งๆ 

ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคร์ะดบัสว่นงำนหรอืไม่

วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรมมีควำมชดัเจน ปฏิบตัไิด ้และวดัผลได ้หรอืไม่

ผูบ้รหิำรทกุระดบัของสว่นงำนมีสว่นรว่มในกำรระบเุหตกุำรณค์วำม

เสี่ยงและประเมินควำมเสี่ยงหรอืไม่

มีกำรระบเุหตกุำรณค์วำมเสี่ยงโดยน ำปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก

มำประกอบกำรระบเุหตกุำรณค์วำมเสี่ยง เช่น กำรเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีสมยัใหม่  กำรเกิดภยัธรรมชำต ิ กำรเปลี่ยนแปลงทำง

กำรเมือง เศรษฐกิจและสงัคม เป็นตน้  หรอืไม่

มีกำรระบเุหตกุำรณค์วำมเสี่ยงจำกกำรทจุรติ เช่น กำรรบัสนิบน ,

กำรคอรปัชั่น และกำรไม่ปฏิบตัติำมกฎระเบียบ หรอืไม่ (ITA)

มีกำรระบเุหตกุำรณค์วำมเสี่ยงจำกกำรขดักนัระหวำ่งผลประโยชนส์ว่น

ตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม (Conflict of Interest) หรอืไม่ (ITA)

ในกำรระบเุหตกุำรณค์วำมเสี่ยงมีกำรวเิครำะหส์ำเหตทุีแ่ทจ้รงิของ

เหตกุำรณค์วำมเสี่ยง หรอืไม่

กำรประเมิน

ควำมเสี่ยง

มีกำรวเิครำะหแ์ละประเมินระดบัควำมเสี่ยงจำกมิตขิอง ผลกระทบและ

โอกำสในกำรเกิด หรอืไม่

กำรระบเุหตกุำรณ์

ควำมเสี่ยงและ

สำเหตุ
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กำรประเมิน

ควำมเสี่ยง (ตอ่)

สว่นงำนมีกำรประเมินระดบัผลกระทบและโอกำสในกำรเกิด โดยใช้

เกณฑท์ีส่ว่นงำนก ำหนดขึน้เพ่ือหำระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ์

ควำมเสี่ยง หรอืไม่ (เฉพำะคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล , คณะ

แพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบด ี)

สว่นงำนมีกำรประเมินระดบัผลกระทบและโอกำสในกำรเกิด ตำม

เกณฑท์ีม่หำวทิยำลยัก ำหนดใหเ้พ่ือหำระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ์

ควำมเสี่ยง หรอืไม่

กำรจดักำรควำม

เสี่ยง

มีกำรก ำหนดวธีิกำรจดักำรควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกนัหรอืลดควำมเสี่ยง

หรอืไม่

มีกำรพิจำรณำควำมคุม้คำ่ของตน้ทนุหรอืคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กิดขึน้จำกกำร

บรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง หรอืไม่

มีกำรแจง้ใหบ้คุลำกรในสว่นงำนทรำบถึงวธีิกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่

ก  ำหนดไว ้หรอืไม่

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

มีกำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคมุทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องสว่น

งำนหรอืไม่   

มีกระบวนกำรในกำรพิจำรณำออกแบบกิจกรรมกำรควบคมุรว่มกนั

หรอืไม่ เช่น กำรประชมุระดมสมอง กำรประชมุสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร 

เป็นตน้

ในกำรมอบอ ำนำจตำ่งๆ มีค  ำสั่งมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ทีห่รอืระบวุงเงิน

อนมุตัไิวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอยำ่งชดัเจนหรอืไม่

มีกำรจดัท ำทะเบียนคมุทรพัยส์นิ/ทะเบียนคมุครุภณัฑ ์ทกุประเภทที่

ไดม้ำหรอืไม่

มีหลกัฐำนกำรเบิกจ่ำยวสัด ุครุภณัฑ ์อยำ่งครบถว้นทกุครัง้ทีมี่กำร

เบิกจ่ำยหรอืไม่

มีกำรก ำหนดเลขรหสัครุภณัฑ ์และตดิรหสัทีต่วัทรพัยส์นิทกุรำยกำร

หรอืไม่

มีระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัในสถำนทีเ่ก็บรกัษำทรพัยส์นิของสว่น

งำนหรอืไม่

มีกำรจดัท ำแผนผงัทีต่ัง้ของทรพัยส์นิ /ครุภณัฑ ์ของสว่นงำนหรอืไม่
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มีแผนและกำรบ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิตำมก ำหนดเวลำอยำ่งสม ่ำเสมอ

หรอืไม่

มีกำรตรวจนบัทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในควำมรบัผิดชอบของสว่นงำนและ

รำยงำนตอ่ผูบ้รหิำรสว่นงำนเป็นประจ ำทกุปีหรอืไม่

มีกำรแบง่แยกหนำ้ทีร่ะหวำ่งเจำ้หนำ้ทีก่ำรเงินและเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึบญัชี

ออกจำกกนัหรอืไม่

คณะกรรมกำรเก็บรกัษำเงินทีส่ว่นงำนแตง่ตัง้ไม่ไดเ้ป็นบคุคลเดยีวกนั

กบัผูท้ีป่ฏิบตัหินำ้ทีด่ำ้นกำรรบัเงินใช่หรอืไม่

ผูมี้อ  ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเช็คไม่ไดมี้หนำ้ทีใ่นกำรจ่ำยเงินใช่หรอืไม่

มีกฎหมำย ระเบียบ และแนวทำงปฏิบตัขิองมหำวทิยำลยัหรอืของสว่น

งำนทีก่  ำหนดบทลงโทษ กรณีกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ทีเ่พ่ือผลประโยชนไ์ว้

เป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรอืไม่

มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรปฏิบตังิำนในขัน้ตอนตำ่งๆ โดยก ำหนด 

ผูร้บัผิดชอบแตล่ะขัน้ตอนไวห้รอืไม่

มีระบบและช่องทำงใหผู้ป้ฏิบตังิำนสำมำรถสง่ขอ้มลูหรอืรำยงำนเม่ือพบ

เห็นกำรปฏิบตังิำนทีไ่ม่ถกูตอ้งหรอืไม่

มีผูต้รวจสอบภำยในประจ ำสว่นงำน และผูต้รวจสอบภำยในของ

มหำวทิยำลยัท ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตอ่

ผูบ้รหิำรสว่นงำน หรอืไม่  (เฉพำะสว่นงำนขนำดใหญ่)

มีผูต้รวจสอบภำยในของมหำวทิยำลยั ท  ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผล

กำรตรวจสอบภำยในตอ่ผูบ้รหิำรสว่นงำน หรอืไม่

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)

สว่นงำนมีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ประกอบกำรตดัสนิใจของผูบ้รหิำรหรอืไม่   

มีกำรจดัท ำบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น และ

เป็นปัจจบุนัหรอืไม่

มีกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินจำกระบบกบัเอกสำรประกอบกำร

บนัทกึบญัชีทกุสิน้วนั/สปัดำห/์เดอืน/ปี หรอืไม่
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มีกำรปรบัปรุงแกไ้ขรำยกำรทีพ่บควำมผิดพลำดทนัทีทีต่รวจพบหรอืไม่

มีระบบกำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินและกำรบนัทกึบญัชีไว้

อยำ่งครบถว้นสมบรูณ ์หรอืไม่

มีกำรรำยงำนขอ้มลูทีจ่  ำเป็นตอ่กำรตดัสนิใจของผูบ้รหิำรหรอืไม่ เช่น 

รำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน เป็นตน้

มีระบบกำรตดิตอ่สื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกสว่นงำนอยำ่งเพียงพอ

หรอืไม่ เช่น เวบ็ไซต ์สื่อตำ่งๆ รำยงำนประจ ำปี เป็นตน้

มีกำรสื่อสำรอยำ่งชดัเจนภำยในสว่นงำนใหพ้นกังำนทกุคนทรำบและ

เขำ้ใจบทบำทหนำ้ทีข่องตนเก่ียวกบักำรควบคมุภำยใน ปัญหำและ

จดุอ่อนของกำรควบคมุภำยในทีเ่กิดขึน้และแนวทำงกำรแกไ้ขหรอืไม่  

เช่น กำรชีแ้จงในทีป่ระชมุ เป็นตน้

มีช่องทำงใหพ้นกังำนสำมำรถเสนอขอ้คดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะในกำร

ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของสว่นงำนหรอืไม่

มีกำรรบัฟังและพิจำรณำขอ้รอ้งเรยีนจำกภำยนอก เช่น ตูร้บัควำม

คดิเห็น จดหมำยรอ้งเรยีน เป็นตน้ หรอืไม่

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

มีกำรก ำหนดใหท้กุฝ่ำยภำยในของสว่นงำนรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำน

ตอ่ผูบ้รหิำรตำมล ำดบัขัน้อยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น รำยเดอืน รำยไตรมำส 

เป็นตน้ หรอืไม่   

มีกำรประชมุเพ่ือวำงแผนแกไ้ขและตดิตำมงำน กรณีทีพ่บวำ่งำนไม่

เป็นไปตำมแผน หรอืไม่

มีกระบวนกำรตดิตำมงำนและรำยงำนตอ่หวัหนำ้งำนหรอืผูบ้รหิำรเป็น

ประจ ำ เช่น รำยวนั รำยเดอืน รำยไตรมำส เป็นตน้ หรอืไม่

มีกระบวนกำรตดิตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตัติำมกิจกรรมกำร

ควบคมุทีก่  ำหนดไวอ้ยำ่งตอ่เน่ืองและสม ่ำเสมอหรอืไม่

มีกำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดลอ้มทัง้ปัจจยัภำยในและ

ปัจจยัภำยนอกเพ่ือระบเุหตกุำรณค์วำมเสี่ยงทกุปีหรอืไม่

มีกำรประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของกิจกรรมกำรควบคมุที่

ก  ำหนดไวท้กุปี หรอืไม่
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มีกำรตดิตำมประสทิธิผลของจดักำรควำมเสี่ยงทีก่  ำหนดไวท้กุปีหรอืไม่

สว่นงำน ไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบตัติำมขอ้เสนอแนะในรำยงำนกำร

ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยใน ภำยในเวลำทีก่  ำหนดใหมี้กำรตอบ

ชีแ้จงหรอืไม่ เช่น ภำยใน 45 วนัท ำกำร เป็นตน้

วนัที ่                                 

(ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อำทร  สรรพำนิช)

ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำคณุภำพ

ลงช่ือผู้ประเมิน......................................................................
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