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ปย.1 
ชื่อส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ : แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร
ตัดสินได้ว่าระบบการควบคุมภายในของส่วนงานท่านออกแบบเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร โดยแบบประเ มินแยกเป็น 5 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.)  ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผล 

 
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  หากหน่วยงานของท่านมีการด าเนินการพร้อมอธิบายวิธีการและผลด าเนินการ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ค าชี้แจง 

ผู้บริหารควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานของท่าน มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ อย่างไร  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
 1.1.1 มีทัศนคติด้านการติดตามผล การตรวจสอบ และ

การประเมินผล 
 1.1.2 มีทัศนคติด้านการรายงานทางการเงิน งบประมาณ 

และการด าเนนิงาน 
 1.1.3 มีทัศนคติด้านการกระจายอ านาจ 
 1.1.4 มีทัศนคติด้านการจัดการความเสี่ยง  
 1.1.5  มีทัศนคติด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(Performance – Based Management) 

1.1.1 มีแผนคณะฯ แผนการด าเนินงานของทุกฝ่าย มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ของคณะฯ ฝ่าย ศูนย์การศึกษาฯ 

1.1.2 มีรายงานการเงิน ค าขอตั้งงบประมาณ รายงานการใช้งบประมาณ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

1.1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการ ด าเนินการในทุกๆ งาน พร้อมระบุภาระหน้าที่  มีการปรับโครงสร้าง

องค์กรจากภาควิชาสู่ศูนย์การศึกษาฯ และหลักสูตร (ค าสั่งแต่งตั้ง/รายงานการประชุม/ประกาศปรับโครงสร้างฯ) 

1.1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วางแผนจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และติดตามการจัดการ

ทุกรอบ 6 เดือน และน าแผนเข้าคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

1.1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากร มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินของคณะฯ โดยมีตัวชี้วัดแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนเพื่อเข้าสู่การประเมิน

คุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ (EdPEx) (แนบ KPI /แผนคณะฯ) 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 1.2.1 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย

ลักษณ์อักษร  
 1.2.2 มีการเวียนให้บุคลากรทุกคนลงนามรบัทราบและ

เข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษ
ตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 1.2.3  ฝา่ยบริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 1.2.4  มีการด าเนินการตามสมควรเมื่อไม่มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบตั ิ

 1.2.6 มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนนิงานที่สามารถ
ปฏิบัติได้  

 1.2.7 หากบุคลากรไม่สามารถท างานได้บรรลุเปา้หมายที่
ก าหนด ส่วนงานมีการส่งเสริมและสนับสนุน โดยไม่สร้างความกดดัน

1.2.1 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร  

1.2.2 มีการรับทราบลักษณะพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ จรรยาบรรณ ในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

1.2.3 มีตัวชี้วัดด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมอยู่ในแบบประเมิน KPI  มีช่องทางการร้องเรียนและระบบการจัดการกับข้อ

ร้องเรียน มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้น

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านเว็บไซต์ มีการก าหนดคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์

การประเมินระบุใน มคอ 3 ของทุกรายวิชา 

 

 

 

1.2.4 มีการตักเตือนเป็นลายลกัษณ์อักษร มีแบบฟอร์มหนังสอืตักเตือน มีคู่มือจรรยาบรรณ 

http://hu.swu.ac.th/Portals/60/files/58/ethic55.pdf   

http://hu.swu.ac.th/Portals/60/files/58/ethic55.pdf
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 
ให้แก่บุคลากร 

 1.2.8 มีการก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็นเพื่อให้
มั่นใจว่าบุคลากรจะมีความซื่อสตัย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม  

 1.2.9 มีการด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งวา่
อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากรเกิดขึ้น  

1.2.6 มีผลการด าเนินงานตามแผน และมีตัวชี้วัดประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.2.7 มีการทบทวนภาระงานในที่ประชุม และปรับเปลี่ยนภาระงานให้เหมาะสม มีการปรับเปลี่ยน KPI เมื่อมีบุคลากรใหม่

จะมีการปรับภาระงานให้เหมาะสมอยู่เสมอ (รายงานการประชุม)  

1.2.8 มีการระบุคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรมในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (KPI)  

1.2.9 มีกระบวนการสอบข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการ ทันทีที่ทราบปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของ

บุคลากร 
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 1.3.1 มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ  
 1.3.2 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของ

แต่ละต าแหนง่ และเปน็ปัจจุบนั  
 1.3.3 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของ

แต่ละต าแหนง่ และเปน็ปัจจุบนั  
 1.3.4 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากร

ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 
 1.3.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจาก

การประเมินปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมีการระบอุย่าง
ชัดเจนในสว่นบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการ
ปรับปรุง 

1.3.1 มีการระบุเกณฑ์ความรู้ ทักษะและความสามารถ ในประกาศรับสมัครและในข้อตกลงภาระงาน (TOR) ของทุก

ต าแหน่งงาน 

1.3.2 มีการจัดท าและปรับปรุงข้อตกลงภาระงาน (TOR) ของทุกต าแหน่งงาน 

1.3.3 มีการจัดท าและปรับปรุงข้อตกลงภาระงาน (TOR) ของทุกต าแหน่งงาน 

1.3.4 มีแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไปฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.3.5 มีระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

1.4 โครงสร้างองค์กร  
 1.4.1 มีการจัดโครงสร้างและสายงาน  การบงัคับบัญชาที่

ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนนิงานของสว่นงาน 
 1.4.2 การประเมนิผลโครงสรา้งเปน็ครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่

1.4.1 มีการปรับโครงสร้างองค์กร และประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงโครงสร้าง สายงาน ระบบงาน เป็นระยะๆ 

1.4.2 มีการติดตามการบริหารอัตราก าลัง บริหารหลักสูตร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน 

1.4.3 มีการเผยแพร่แผนภูมิโครงสร้างองค์กรบนเว็บไซต์ของคณะ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 
จ าเปน็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
          1.4.3 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้บุคลากรทุกคนทราบ 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1.5.1 การมอบหมายอ านาจและหนา้ที่ความรับผิดชอบ

ให้กับบุคคลเหมาะสมและเปน็ไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้
บุคลากรทุกคนทราบ 

 1.5.2 การมอบอ านาจมีวิธกีารที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามผลการด าเนนิงานที่มอบหมาย 

1.5.1 มีภาระงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ พร้อมระบุอ านาจหน้าที่ในค าสั่ง 

1.5.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรทุกรอบการประเมิน  มีการมอบ

อ านาจให้หลักสูตรบริหารโครงการและมีการรายงานผลโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการพิจารณาผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการติดตามผลในการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
 1.6.1 มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้าง

บุคลากรที่เหมาะสม โดยเนน้ถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์
และมีจริยธรรม 

 1.6.2 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ และจัด
ฝึกอบรมบุคลากรทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 1.6.3 การเพิ่มค่าจ้างขึ้นอยู่กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 1.6.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสตัย์และจริยธรรม 

 1.6.5 มีการลงโทษทางวนิยัและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 

1.6.1 มีประกาศรับสมัครที่ระบุคุณสมบัติ ข้อก าหนดด้านความซื่อสัตย์ ทั้งบุคลากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

1.6.2 มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีแนวปฏิบัติในการทดลองงาน 6 เดือน 

1.6.3 มีการเพิ่มค่าจ้างโดยผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานทุกรอบปีงบประมาณ 

1.6.4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

1.6.5 มีการตักเตือนเป็นลายลกัษณ์อักษร มีแบบฟอร์มหนังสอืตักเตือน มีคู่มือจรรยาบรรณ 

http://hu.swu.ac.th/Portals/60/files/58/ethic55.pdf  

http://hu.swu.ac.th/Portals/60/files/58/ethic55.pdf


หน้า 5 จาก 12 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 

1.7 กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 
 1.7.1 มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ก ากับดูแล การปฏบิัติงานภายใน
มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 1.7.2 มีนักตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่ออธิการบดีและ/หรือหัวหน้าส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

1.7.1 มีการติดตามและตรวจประเมินจากคณะกรรมการการระดับมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภายนอก 

1.7.2 มีการตรวจสอบจากนักตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี 

 1.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... ............. 

......................................................................................... 

 

สรุปผลด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมในภาพรวม 

1. ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบการท างานที่สะท้อน การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล, การรายงานทางการเงินและงบประมาณ, การกระจายอ านาจ, การจัดการความเสี่ยง และการ

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2. ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านการบูรณาการเข้ากับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

3. ให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐาน และการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร โดยการบูรณาการเข้ากับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

4. มีการจัดและปรับโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและคล่องตัว 

5. มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติได้ 

6. มีนโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากรที่สร้างขวัญและก าลังใจ 

7. กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตรวจสอบระดับชาติ 
2. การประเมินความเสี่ยง  
ค าชี้แจง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 
      วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่  

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ   
 2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายการ

ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชดัเจนและวัดผลได้ 
 2.1.2  มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดบัทราบ

และเข้าใจตรงกัน 

2.1.1 มีแผนจัดการความเสี่ยง และมีแบบการจัดการความเสี่ยง (RM2 /RM3)  

2.1.2 - 

  

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
 2.2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของงานที่ส าคัญในส่วน

งาน และวัตถุประสงค์นีส้อดคลอ้งและสนบัสนุนวัตถปุระสงค์ของส่วน
งานและ/หรือมหาวิทยาลัย 

 2.2.2 มีการก าหนดวัตถุประสงคร์ะดับส่วนงานชัดเจน ปฏิบัติ
ได้ และวัดผลได้ 

 2.2.3 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
และให้การยอมรับ 

2.2.1 วัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายงาน มีความสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ตามกรอบ

พันธกิจ 4 ด้าน และประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ของแผนระดับมหาวิทยาลัย 

2.2.2 มีแผนกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานของคณะฯ ศูนย์การศึกษา ฝ่ายงาน ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ มีการก าหนด

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด และเกณฑ์ความส าเร็จ 

2.2.3 บุคลากรเข้าร่วมการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ หลักสูตรมีการวางแผนการจัดท า

โครงการ  

 
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 

 2.3.1 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมนิ
ความเสี่ยง  

 2.3.2 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม  
เป็นต้น 

2.3.1 มีการร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง RM2 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

2.3.2 มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากการปรับปรุงอาคารเก่า และมีแผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่และเพิ่มขีดความสามารถ

ของหลักสูตรเดิม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 2.4.1 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ
ความส าคัญของความเสีย่ง 

 2.4.2 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสีย่งและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

2.4.1, 2.4.2  มีการพิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง ตามแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 1 

(Rm – 1) 

 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
  2.5.1 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

และก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปอ้งกันหรือลดความเสี่ยง 
  2.5.2 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนทีจ่ะเกิดขึ้น

จากการก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
 
 2.5.3 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการ

ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
  2.5.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวธิีการควบคุมที่

ก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

2.5.1 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงตามแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง RM 1 และมีการก าหนดวิธีการควบคุม

ป้องกันความเสี่ยงในแผนจัดการความเสี่ยง (Rm – 2) 

2.5.2 - 

 

 

 

 

2.5.3 มีการแจ้งประเด็นเรื่องความเสี่ยงในการประชุมประเมินแผนกลยุทธ์ 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2561 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อร่วมกันจัดท าการวิเคราะห์ SWOT  

2.5.4 มีการติดตามการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทุก 6 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยใช้แบบ

ติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm – 3) 

 2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)................................... ........... 

......................................................................................... 

................................................................................. 

................................................................................. 
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สรุปผลด้านการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์การจดัการความเสี่ยงระดบัหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม, การระบุปัจจัยเสี่ยง, การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ผา่นแบบ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Rm-1), แผนจัดการความเสี่ยง (Rm– 2) และ แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm – 3) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
ค าชี้แจง 

         วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่ามีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่  
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 3.1 กิจกรรมการควบคุมของส่วนงานได้ก าหนดขึ้นตาม

วัตถุประสงค์และผลการประเมนิความเสี่ยง 
 3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมการควบคุม 
 3.3  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และวงเงินอนุมัติ

ของผู้บริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
  3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพยส์ินอย่างรัดกุม

และเพียงพอ 
 3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่

เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ตน้จนจบ เชน่ การอนุมัติ การบนัทึกบัญชี 
การดูแลรักษาทรัพย์สนิ และการสอบทานการปฏิบัตงิาน เป็นตน้ 

 3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลกัษณ์อักษร และบทลงโทษกรณี
ฝ่าฝนืในเร่ืองการมีผลประโยชนท์ับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

 3.7  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนนิงาน
ขององค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี 

 3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 

3.1 มีการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงใน 3 ด้านความเสี่ยง ได้แก่ 

 1) ด้านการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ (KM) และสร้างช่องทางออนไลน์ให้บุคลากร

มีส่วนร่วม 

 2) ด้านระบบสารสนเทศ ให้ท าวิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศของคณะใน 4 ระบบงาน ได้แก่ งานวิจัย งานแผนงาน งาน

บุคคล และงานบริการวิชาการ  

 3) ด้านการเงิน มอบหมายให้บุคลากรงานคลัง จัดท ารายงานการเงินทุกเดือน และน ารายงานการเงินประจ าเดือนเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกไตรมาส 

3.2 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงบนเว็บไซต์คณะฯ  

3.3 - 

3.4 มีบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัย เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบปิด-เปิดอาคารสถานที่ และการดูแลรักษา

ทรัพย์สินส่วนกลางของคณะฯ 

3.5 มีบุคลากรรับผิดชอบงานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ด้านการเงิน การบัญชี การดูแลรักษาทรัพย์สิน งานทะเบียนวัสดุ 

3.6 มีคู่มือจรรยาบรรณบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มศว  (เผยแพร่บนเว็บไซต์) 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ผ่านกระบวนการตรวจสอบและลงนามอนุมัติ

เร่ืองต่างๆ เช่น เร่ืองการอนุมัติการจัดโครงการ การอนุมัติการใช้งบ การอนุมัติค าร้องต่างๆของนิสิตและบุคลากร 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 
สรุปผลด้านกิจกรรมการควบคุมในภาพรวม 
มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยง (Rm–2) และ แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm–3)  ผ่านการระบุชื่อผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมควบคุมในแผนจัดการ

ความเสี่ยง ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนงานต่างๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบในระดับสนุนทุกคนปฏิบัติงานตามข้อก าหนดที่ถูกระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
ค าชี้แจง 

         วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการ ของผู้ใช้ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

 4.1 มีการจัดระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับ
การบริหารและตัดสนิใจของฝ่ายบริหาร 

 4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงิน และการปฏบิัติตามระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปน็ปัจจุบนั 

 4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบญัชไีว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเปน็หมวดหมู่ 

 4.4 มีการรายงานข้อมูลทีจ่ าเป็นทัง้จากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 

  4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 

 4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเก่ียวกับการควบคุมภายในปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 

 4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

4.1 มีระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารและตัดสินใจ เช่น ระบบสารสนเทศการจัดการด าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ระบบสารสนเทศด้านวิชาการ  

4.2 มีการรวบรวมข้อมูลและการด าเนินงานด้านการเงิน โดยฝ่ายการเงินและพัสดุของคณะฯ 

4.3 มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินในรูปแบบเอกสาร และผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 

4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นจากทั้งภายในและภายนอกในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง ผ่านเว็บไซต์คณะฯ และการสื่อสารออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น facebook คณะฯ 

และระบบโทรศัพท์ภายในครบถ้วน มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายให้สมบูรณ์ใช้งานได้รวดเร็ว มี wifi ทุก

จุด 

4.6 – 

4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้  

  1) สายตรงถึงคณบดี 

  2) เว็บไซต์คณะฯ/ ศูนย์การศึกษาฯ 

  3) Facebook คณะฯ/ line กลุ่มหลักสูตร/ page สโมสรนิสิตและศิษย์เก่า  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 
 4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 

อาทิ ประชาชน สื่อมวลชน เป็นต้น 
 4.9  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 

  4) แบบส ารวจความพึงพอใจด้านต่างๆ  

4.8 มีกลไกหรือช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ 

  1) สายตรงถึงคณบดี 

  2) เว็บไซต์คณะฯ/ ศูนย์การศึกษาฯ 

  3) Facebook คณะฯ/ line กลุ่มหลักสูตร/ page สโมสรนิสิตและศิษย์เก่า  

  4) แบบส ารวจความพึงพอใจด้านต่างๆ  

สรุปผลด้านสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม 

มีระบบสารสนเทศและการจัดการการสื่อสารที่สนับสนุนการควบคุมภายในในทุกส่วนงานหลัก มีระบบสารสนเทศทางการเงินและพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย  มีช่องทางการ

สื่อสารแบบออนไลน์แบบสองทางหลายช่องทาง  

5. การติดตามประเมินผล 
ค าชี้แจง 

         วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

  5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเปน็ลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 5.2 มีการด าเนนิการแก้ไขอย่างทนักาล กรณีผลการ
ด าเนนิงานไม่เปน็ไปตามแผน มี  

 5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

 5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิของกิจกรรม

5.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนในวาระพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผน 

5.2 มีการติดตามการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกรอบเดือน หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไป

ตามแผน ที่ประชุมจะมติให้แจ้งผู้รับผิดชอบปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดในคร้ังต่อไป 

5.3 ฝ่ายแผนงานของคณะฯ มอบหมายบุคลากรติดตามผลการด าเนินงานตามแผนในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

5.4 มีการติดตามตรวจสอบกิจกรรมควบคุมภายในบางส่วน ผ่านแบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm–3)   
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิธีการ/ผลการด าเนินการ 
ควบคุม ตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  

 5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสทิธิผลของ
การควบคุมภายใน และประเมนิการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระ  อย่างน้อยปลีะหนึง่ครั้ง  

 5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ อธิการบดีและ/หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

 5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

 5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารส่วนงานต้องรายงานต่อ
อธิการบดีทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ
กระท าอ่ืนที่อาจมผีลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

 5.9  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 

5.5 – 

5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ อธิการบดี 

5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบภายใน (สอบถามเพิ่มเติมจากพี่

หม่อม) 

5.8 ผู้บริหารสามารถรายงานข้อบ่งชี้พฤติกรรมทุจริตต่ออธิการได้โดยตรงตามแนวปฏิบัติที่พึงกระท า 

สรุปผลด้านการตดิตามประเมนิผลในภาพรวม 
ผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิานหลักร่วมกันติดตามประเมินผลการควบคุมภายในผา่นการพิจารณาแบบแบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Rm – 3)  ทุกรอบ 6 เดือน เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั 

 ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
ครั้งที่ 18 / 2561  เมื่อวันที่   17 ตุลาคม  2561   
หัวข้อ  ติดตามผลการรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (รอบ 12 เดือน) 
 
 
  ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.2.1  พิจารณาแบบติดตามแผนการจัดความเสี่ยง (งวดที่ 1 รอบหกเดือน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ชื่อผู้รายงาน.................................................................. 
                    (อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต) 
                  ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
               วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
 


