
แบบ ปย. 1 
หน่วยงาน    คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2558 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     ผู้บริหารมีทัศนคติที่ ดีต่ อการควบคุมภายใน โดย

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร การตรวจสอบและ

การประเมิ นผลจากการตรวจสอบภายใน  รวมทั้ ง 

ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับ 

หลักธรรมาภิบาล มีการสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในความ

ซื่อสัตย์  ส่วนในด้านการเรียนรู้ ทักษะและความสามารถ

ของบุคลากรได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ในการท างาน  เพื่อ 

น าความรู้มาประยุกต์ใช้งาน และมีการจัดโครงสร้างของ

องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการมอบหมายอ านาจหน้าที่

ตามความรับผิดชอบ  

    

    จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม

โดยรวมของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร มีความเหมาะสม  ผู้บริหารให้ความส าคัญ

กับการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและใช้ระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. เข้ามาเป็น 

ตัวสนับสนุนการตรวจสอบการด าเนินการของคณะฯ

และหลักสูตร 

 
 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

    ม ีก ารก าหน ด ว ัต ถ ุป ระส งค ์แ ล ะ เป ้าห ม าย การ

ด าเนินงานทั้งในระดับคณะฯ และระดับกิจกรรมที่ชัดเจน 

ซึ ่งสอดคล ้องและเชื ่อมโยงก ัน ก ับ งบประมาณและ

ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีส่วนร่วม

ในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ

ภายนอกที ่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค ์ รวมทั ้งม ีการวิเคราะห์ความเสี ่ยง  และ 

จัดระดับความส าคัญของความเสี ่ยง และก าหนดวิธีการ

ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้เหมาะสม 

 

 

 

    คณะฯ มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ

งาน และตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน และมีการน าระบบการ

บริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยมีการประเมินความเสี่ยง 

วิ เคราะห์และจัดล าดับความเสี่ ยง  เพื่ อก าหนด

กิจกรรมให้เป็นแนวทางในการป้องกันและลดความ

เสี่ ย ง และมอบหมายให้แต่ละฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง

ด าเนินการ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ

ควบคุมที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

     ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท า

ให้มั ่นใจว่าเมื ่อน าไปปฏิบ ัติแล ้วจะเกิดผลส าเร็จตาม 

ที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ 

ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน  เห ็นความ เสี ่ย งที ่อ าจ เก ิดขึ ้น ในการ

ปฏิบ ัต ิงานเพื ่อให ้เก ิดความระมัดระวังและสามารถ

ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

     คณ ะฯมี ก ารก าหน ดน โยบ ายและวิ ธี ก าร

ปฏิบัติงาน ก าหนดมาตรการในการควบคุมงาน และ

มีการก าหนดกระบวนการประเมินที่สอดคล้องกับ

ภาระงานที่มอบหมาย ควรมีการสอบทวน และ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

    มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 

เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยัง

ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูล

สารสนเทศปฏิบัติหน้าที ่ตาม ความรับผิดชอบได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

 

     คณะฯมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดต่อสื่อสาร

กับบุคลากร รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน

ตามฝ่ายต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซด์ http://ai.swu.ac.th

อีกทั้งมีการจัดระบบการจัดส่งเอกสารเพื่อให้ผู้รับ

ข้อมูลได้รับอย่างรวดเร็ว และมีการน าระบบเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ได้รับความนิยม

เข้ามาใช้งานในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

5.  การติดตามประเมินผล 

     คณะฯมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงาน

เพื ่อต ิดตามการปฏิบ ัต ิตามระบบการควบคุมภายใน 

อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

ตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู ้ควบคุมงานและผู ้ม ีหน ้าที่

เกี ่ยวข้อง  นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้งเป็น

ครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการก าหนดวิธี

ปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ

และการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการ

วินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 

     คณะฯมีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการ

รายงานผลการติดตามการควบคุมความเสี่ยงรอบ 

6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน ให้มหาวิทยาลัยทราบ

และคณะฯได้รับการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจาก

การตรวจสอบ 

 

 

 

http://ai.swu.ac.th/
http://ai.swu.ac.th/


สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน :  

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรมีการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 

ซึ่งเพียงพอต่อการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

แต่อย่างไรก็ตามคณะฯยังคงต้องมีการติดตามและปรับปรุงการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการควบคุมภายในต่อไป เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม  

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 
          
 
 

 

ผู้รายงาน  ………………………………………………. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
วันที.่........ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

วันท่ี  26  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 

 


