
   
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสูตร “แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในและมาตรการป้องกัน 

หรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน”  
โดย ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

****************************************************************************** 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

 ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.๒๕๔๔       
ซึ่งออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ 
๑๕(๓)(ก)(ค) ตำมระเบียบฯ ข้อ ๕ ให้น ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในที่ออกตำมระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำร    
จัดวำงระบบควบคุมภำยในให้แล้วเสร็จ 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็นเครื่องมือด้ำนกำรจัดกำรประเภทหนึ่ง      
ที่ถูกน ำมำช่วยในกำรบริหำรงำนและเป็นกลไกพ้ืนฐำนส ำคัญของกระบวนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรป้องกันและรักษำ
ทรัพย์สิน กำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งช่วยให้กำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนต่ำงๆ เป็นไป
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม สำมำรถป้องกันหรือควบคุมควำมเสียหำยตำมมำตรกำรกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่หน่วยงำนต้องจัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่ำงเป็นระบบ 
และกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญที่มีผลกระทบ
ก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ใหม่และควำมเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในจะท ำให้      
ทรำบว่ำระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่เดิม ยังคงสำมำรถป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
ส่งผลให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จในระดับที่คำดหวังไว้หรือไม่ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำทักษะให้ปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่ส ำคัญท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ เพ่ิมพูนควำมรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนสำมำรถน ำเอำ
วิทยำกำรที่ได้จำกกำรศึกษำอบรมไปปฏิบัติงำนในหน้ำที่ รวมถึ งภำรกิจที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

   

๒. วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี จัดท ำรำยงำนครบถ้วนถูกต้อง 
   ตำมนัยแห่งระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
๒.เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ 
 



๓.เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมระบุควำมเสี่ยงได้อย่ำงครบถ้วนและครอบคลุมทั่วทั้ง 
   องค์กร 
๔.เพ่ือเสริมสร้ำงให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร กำรปฏิบัติงำน กำรจัดทรัพยำกรที่มี 
   ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 ๕.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีมำตรกำรกำรป้องกันหรือควบคุมควำมเสียหำยตำมมำตรกำร 
    กำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
จ ำนวน  ๖๐ คน   

ประกอบด้วย ผู้บริหำรหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  บุคลำกรหน่วยงำน
ภำครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔. ระยะเวลาในการฝึกอบรม   
จ ำนวน ๒ วัน  ระหว่ำงวันที่ ๒-๓ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๕. สถานที ่     ห้องเพลสเชอร์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ 
                    เบอรโ์ทรศัพท์ : ๐๘๐-๔๕๕-๔๕๕๑ หรือ ๐๒-๘๗๙-๗๑๙๙      
 

๖. วิทยากร  
อำจำรย์เบญจวรรณ ยินดียม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  
(นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินช ำนำญกำรพิเศษ) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

๗. วิธีการฝึกอบรม 
๑.  กำรบรรยำย (LECTURE) จำกวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญกำรเฉพำะเรื่อง 

 ๒.  แสดงควำมคิดเห็นซักถำมปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในกำรปฏิบัติงำน 
 
 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ แนวคิด ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง 
    มีประสิทธิภำพ 
๒. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรแก้ไขที่ได้รับจำกกำร 
    ฝึกอบรมมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำนของหน่วยงำนได้  
 

๙. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ค่ำลงทะเบียนจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)  

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรอบรม ประกอบด้วย ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร        
ค่ำ เดินทำงของวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ ใช้สถำนที่  ค่ำวัสดุ อุปกรณ์                    
ค่ำโสตทัศนูปกรณ์ ค่ำประสำนงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และ           
ค่าเดินทาง)   



 

 
 
 
 
 
 

๑๐.  การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจะได้รับใบประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำก 
      ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทั้งนี ้จะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
      ของเวลำทั้งหมด 
 

๑๑. ช่องทางการสมัคร 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สำมำรถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่  
E-mail : training.su2016@gmail.com หรือ ID Line :  ๐๙๐-๘๘๖๗๓๗๒   
ติดต่อคุณแอน  มือถือ / ID Line :  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒   
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/โครงการฝึกอบรม  
ม.ศิลปากร หรือ Website : www.suas.su.ac.th 
 

๑๒. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 
 ช ำระค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) โดยวิธีกำรดังนี้ 
         ช าระโดยวิธีการโอนเงิน 
 รายละเอียดการโอนเงิน 
 ชื่อบัญชี : มหำวิทยำลัยศิลปำกร ส ำนักบริกำรวิชำกำร (โครงกำรฝึกอบรม) 
 เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 
 ธนำคำร : ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
**หมายเหตุ ๑. กรุณำแฟกซ์หลักฐำนกำรโอนเงิน โดยระบุชื่อหน่วยงำนไปยังหมำยเลขโทรสำร ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘ 
                   แจ้งนำงสำวรัชชดำ ประสิทธิ์นอก โทรศัพท์ ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘๕๒๒๒๔๒๑๘ 
 ๒. กำรช ำระเงินผ่ำนทำงธนำคำร ผู้สมัครจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บเอง 
 
 
                                                                  (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 

                                        รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
                                         ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐและเบิก    
ค่าเดินทางและที่พัก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่       
และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 






