
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

(ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒) 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๑  



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

รายการ           หน้า 

๑. รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
๒. แบบ ปย.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   6 

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓. แบบ ปย.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒  ๑๒ 

เอกสารภาคผนวก ๑ : กระดาษท าการ แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน  1๘  

เอกสารภาคผนวก ๒ : กระดาษทําการ การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน  ๒๒



แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

๑

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบ ๑๒ เดือน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการด าเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
งานฝึกอบรมโครงการ 
อบรม หลักสูตรต่าง ๆ 
1.ส ำรวจควำมต้องกำร
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ 
ข้อมูลควำมต้องกำร 
ฝึกอบรมของผู้เข้ำรับกำร 
ฝึกอบรมตรงตำมหลักสูตร 

- ควำมต้องกำรในกำรอบรม 
หลักสูตรอบรมกฎหมำยส ำหรับ 
กำรปฏิบัติงำนต ำรวจลดน้อยลง 
เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยน 
คุณสมบัติของขำ้รำชกำรต ำรวจ 
จึงต้องเน้นกำรอบรมเพ่ือน ำไป 
เทียบโอนหน่วยกิจแทนกำรย้ำย 
สำยงำน ย้ำยต ำแหน่งงำน 

1.สอบถำม/ติดตำมข่ำวสำรของ
หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำน 
เอกชน ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยหลักใน 
กำรเข้ำรับกำรอบรมของวิทยำลัยฯ 
เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจโดยจะมุ่งเน้น 
หลักสูตรกำรเปิดอบรมที่ปรับปรุง 
ในระยะยำวและกลุ่มเป้ำหมำย 
ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่ำ 
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในสำย 
งำนของผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มำก 
ที่สุด 
2. หลักเกณฑ์ข้อบังคับ/ข้อก ำหนด
ต่ำง จำกภำครัฐและเอกชนจะเป็น 
เครื่องมือในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งจะตอบรับควำมต้องกำรต้ำนกำร
ฝึกอบรมของกลุ่มเป้ำหมำยได้ด ี
ยิ่งขึ้น 

๓๐ กันยำยน พ.ศ.
๒๕๖๒ ภำรกิจด้ำน
ฝึกอบรมและบริกำร

วิชำกำร 

วิทยำลัยฯ ยังคงด ำเนินกำรท ำควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิเช่น โรง
เรียนศิวพลกำรบริบำล สุพรรณบุรี ในกำร
จัดหลักสูตรพนักงำนผู้ช่วยดูแลผู้สูงอำยุ
และเด็กลงนำมควำมร่วมมือ ณ วันที่ 23 
พฤศจิกำยน  2561 ณ มหำวิทยำลัย
ทักษิณ และ อบต.ยะลั ง  ในกำรจั ด
หลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตำมมำตรฐำน
สมรรถนะวิชำชีพแม่บ้ำนโรงแรม (Room 
Attendant) ซึ่ งจะลงนำมในวั นที่  10 
เมษำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ทั้งนี้ยังได้คิดค้นหลักสูตรใหม่ดังนี้ 

1.โครงกำรฝึกอบรม เรื่อง กำรท ำงำน
เชิงวิเครำะห์และเชิงสังเครำะห์จำกงำน
ประจ ำของข้ ำรำชกำรและพนั กงำน
มหำวิ ท ย ำลั ย  ส ำ ยสนั บ สนุ น สั ง กั ด
สถำบันอุดมศึกษำ 



แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการด าเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
3 ปัจจุบันบุคลำกรทั่วประเทศเน้น 
กำรจัดเข้ำฝึกอบรมเป็นหลักเพ่ือ 
พัฒนำต่อยอดในสำยงำน ทั้งนี้ได้ 
วิเครำะห์หลักสูตรต่ำงๆ เพ่ือให้ตรง 
ตำมวัตถุประสงค์ของผู้เข้ำอบรม 

2.โ คร งกำรฝึ กอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร
หลักสูตรเทคนิคกำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำน 
3.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร"หลักสูตร
ระเบียบงำนสำรบรรณ หลักกำรเ ขียน
หนั งสือรำชกำร กำรจัด เก็บ เอกสำร 
กำรท ำลำยเอกสำรและเทคนิคกำรจด
บันทึกรำยงำนกำรประชุม เพ่ือกำรพัฒนำ
และเพ่ิมประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนสำร
บรรณ 
4.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง
เทคนิคกำรเขียนประเมินค่ำงำน 
5.โ คร งกำรฝึ กอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร
"หลักสู ตร "  ศิลปะกำรพูดในที่ ชุ มชน
ส ำหรับผู้น ำ ผู้บริหำร พนักงำนท้องถิ่น 
กำรพัฒนำเสริมสร้ำงบุคลิกภำพและ 
กลยุทธ์กำรบริหำรกำรประชุม" 
6โครงกำรฝึ กอบรม เชิ งปฏิบั ติ ก ำร "
หลักสูตร กำรจัดท ำบัญชีกำรปิดบัญชีของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและสถำนศึกษำสังกัด
องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กร



แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการด าเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
เทคนิคกำรใช้โปรแกรมกำรบันทึกบัญชี" 
7.โ คร งกำรฝึ กอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร
หลักสูตร"กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน ตำม
หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0816.2/ว1325 
และกำรจ่ำยขำดเงินสะสมของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น" 

2. การด าเนินการเปิดการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์ : เพ่ือวิเครำะห์รำยรับที่
ได้จำกค่ำสมัครคุ้มค่ำกับกำรเปิดกำร
ฝึกอบรมหรือไม่ 

1.ผู้เข้ำอบรมบำงท่ำนไม่ท ำตำม
เงื่อนไขและข้อก ำหนดในกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนและบำงท่ำนช ำระ
ล่ำช้ำท ำให้กำรค ำนวณต้นทุน

เป็นไปได้ยำก 
2.หำกจ ำนวนผู้สมัครไม่มำกพอจะ

ท ำให้กำรจัดโครงกำรขำดทุน

1.เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
ให้กับผู้เข้ำอบรมได้ทรำบข่ำวสำร

อย่ำงใกล้ชิด เช่นทำง Line 
Facebook กำรส่งจดหมำยไปยัง

หน่วยงำนที่กลุ่มเป้ำหมำยสังกัดกำร
เข้ำร่วมงำนประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ เพื่อ
เข้ำถึงช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่ดี 
2.เพ่ิมทำงเลือกและเงื่อนไขในกำร
ช ำระเงิน ตัวอย่ำงเช่น กำรช ำระเงิน
เป็นหมู่คณะจะได้รับส่วนลดหรือ 

กำรช ำระเงินภำยในวันที่ที่ก ำหนดจะ
ได้รับส่วนลดหรือระบุหน่วยงำนที่

สังกัดที่จะได้รับส่วนลดค่ำลงทะเบียน
เป็นต้น 

๓๐ กันยำยน พ.ศ.
๒๕๖๒ ภำรกิจด้ำน
ฝึกอบรมและบริกำร

วิชำกำร 

ภำรกิจด้ำนฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำรได้
ด ำเนินกำรติดต่อสอบถำมกำรยืนยันสิทธิ์
ในกำรเข้ำร่วมอบรมในทุกโครงกำรเพ่ือ
น ำมำค ำนวณค่ำใช้จ่ำย และติดตำมกำร
เดินทำง ติดตำมเรื่องที่พัก และรถรับส่ง
หำกผู้เข้ำอบรมต้องกำร ซึ่งกำรด ำเนินงำน
เป็นที่น่ำพอใจของผู้เข้ำอบรมเป็นอย่ำงดี 



แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการด าเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
3.ติดตำมให้ค ำแนะน ำกำรจัดอบรม

ให้กับผู้เข้ำอบรมอย่ำงใกล้ชิด
เนื่องจำกผู้เข้ำอบรมส่วนใหญ่

เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด ซึ่งไม่
คุ้นเคยกับกำรเดินทำงมำยังสถำนที่

จัดอบรม 
3.การรับสมัครนิสิตใหม่
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประชำสัมพันธ์และเข้ำถึงกลุ่มผู้ที่
สนใจเรียน 

-ผู้สนใจสมัครเรียนยังคงสอบถำม 
โดยส่งข้อควำมสอบถำมเป็นกำร 
ส่วนตัว ทั้งนี้บำงรำยยังไม่แน่ใจ 

ในเรื่องของกำรสมัครเรียนซึ่งอำจ 
เปลี่ยนใจไม่สมัครเรียนได้ 

- เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องได้หำรือ 
ปรึกษำในแนวทำงในกำรตอบ 
ข้อซักถำมของผู้สนใจเข้ำสมัคร 

เรียน กำรก ำหนดหัวข้อ ตำมระบบ 
กำรรับสมัคร TCAS ค ำถำม/ 
ค ำตอบ เพ่ือให้สอดคล้องเป็น 

แนวทำงเดียวกัน ให้กับผู้สมัครมี 
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรสมัคร 

เรียน 

๓๐ พฤษภำคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ภำรกิจรับสมัคร

นิสิต 

-วิทยำลัยๆ ได้ด ำเนินกำรหำรือบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับกำรรับสมัครนิสิตและแนว
ทำงกำรตอบค ำถำมต่อนิสิตที่สนใจสมัคร
เรียนให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 
-สร้ ำ งสื่ อประชำสัม พันธ์ ในช่องทำง
ออนไลน์เพ่ือให้นิสิตที่สนใจสมัครเรียนได้
สำมำรถรับรู้วิธีกำรสมัคร ระบบกำรสมัคร 
ร่วมทั้งเมื่อสมัครแล้วสำมำรถรู้ขั้นตอน
วิธีกำรท ำอย่ำงไรต่อไป ซึ่งผลตอบรับที่จะ
ท ำให้ผู้สมัครเข้ำใจเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ในปี
กำรศึกษำต่อไป ยังคงมีนิสิตสนใจสมัคร
เรียนเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งเป็นผลตอบรับที่ดีต่อ
วิทยำลัยฯ ต่อยอดกำรรับสมัครนิสิตให้มี
จ ำนวนมำกยิ่งขึ้นในภำยภำคหน้ำ 



แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการด าเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
-จัดมุมติดต่อสอบถำมเพ่ือสื่อสำรกำรรับ
สมัครนิสิตโดยเฉพำะเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้เข้ำมำสมัครเรียน 

4.การจัดกิจกรรมให้กับนิสิต
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรม
ส ำหรับนิสิตมีประสิทธิภำพและเกิด
ควำมสำมัคคี 

-นิสิตยังคงต้องกำรค ำแนะน ำและ 
ค ำปรึกษำจำกคณำจำรย์และ 
เจ้ำหน้ำที่โดยเฉพำะกำรจัด 
กิจกรรมร่วมกับคณะต่ำงๆ 

ของมหำวิทยำลัยฯ 

-ปัจจุบันวิทยลัยฯ มีนิสิตรุ่นที่ 2 
เข้ำรับกำรศึกษำเมื่อเดือนมิถุนำยน 
2562 ซึ่งกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้มี 

นิสิตรุ่นที่ 1 ให้ค ำแนะน ำกำร 
ด ำเนินกำรและคอยช่วยเหลือกัน 
ทั้งนี้ยังมีอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที ่
คอยควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด 

๓๐ กันยำยน พ.ศ.
๒๕๖๒ ภำรกิจรับสมัคร

นิสิต 

วิทยำลัยๆ ได้ด ำ เนินกำรใ ห้บุคลำกรที่
เกี่ยวข้องร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆร่วม
ทั้งกำรก ำหนดให้นิสิตประธำนรุ่น1 และรุ่น 
2 เป็นผู้ควบคุมกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรม
ของนิสิต เพื่อให้นิสิตมีควำมเข้ำใจในแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมต่ำงๆให้มำก
ยิ่งขึ้น กำรใช้ระบบสำรสนเทศต่ำงๆในกำร
ประชำสัมพันธ์ให้นิสิตรับรู้ข่ำวสำรวิทยำลัยฯ 
ได้ให้เจ้ำหน้ำที่และคณำจำรย์ที่เกี่ยวข้องคอย
ชี้น ำและให้นิสิตรุ่นที่ 1 คอยดูแลนิสิตด้วย
กันเองแต่ยังคงให้คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่
ก ำกับดูแลในบำงส่วน จึ งท ำ ใ ห้กำรจัด
กิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  ลายมือชื่อ..............…….……………............................. 
(อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ชื่อส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 

1.1 บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง
จากทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เน้นการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย จรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และได้
น าลิงค์เอกสารลงในเว็บไชต์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรได้ทราบ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ การประกาศต่างๆ ทางด้านความ
ซ่ือสัตย์และจริยธรรม ให้กับบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที ่ 

1.2ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ภายในวิทยาลัยฯ ให้ความเชื่อมั่น
ความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่าง
จริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3วิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม มอบอ านาจ
การตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญให้กับบุคลากรในส่วน
งานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก่อให้เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพการท างาน การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยๆ 
ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  มี ก า รจั ดประชุ มทั้ ง
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยๆ และบุคลากรประจ า
วิทยาลัยฯ ในทุกๆ เดือน
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

1.4วิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เพ่ิมความรู้
ทักษะและความสามารถทางด้านต่างๆ พร้อมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณในการอบรมเพ่ิมทักษะให้กับ
บุคลากรโดยตั้งงบประมาณพัฒนาบุคลากรในทุก
ปีงบประมาณ โดยปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยๆ 
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรสายสนับสนุน คนละ 
15,000 บาท สายคณาจารย์คนละ 20,000 บาท 

1.5วิทยาลัยได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรตามความเหมาะสมของสภาวะปัจจุบันโดยมี
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการมอบนโยบาย
เพ่ือให้วิทยาลัยๆ ด าเนินการในด้านต่างๆตาม
ยุทธศาสตร์ 
-มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง 
เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ  มีการควบคุมก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 

2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ เป็น
หน่วยงานหารายได้ พ่ึงพาตนเองโดยมิได้ พ่ึงพา
งบประมาณจากภาครัฐเหมือนหน่วยงานอ่ืนๆ มีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ
ยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้ 

2.2 วิทยาลัยได้มอบอ านาจและเป็นการกระจาย
อ านาจให้กับผู้บริหารระดับชั้นล่างตามล าดับเพ่ือให้
สามารถมุ่งเน้นการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและบริการสังคม และหัวหน้า
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

ส านักงานวิทยาลัยๆเพ่ือควบคุมการด าเนินงานใน
ส่วนงานต่างๆ ของวิทยาลัย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจัดล าดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง 
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว มีจุดอ่อน/ความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเนื่องจากสภาพทาง
สังคม กฎระเบียบทางกฎหมายท าให้ผู้เข้าอบรมหรือ
ผู้เรียนไม่ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3 วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยให้
ความส าคัญทางด้านการหารายได้ เป็นอย่า งยิ่ ง
เนื่องจากวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานหารายได้พ่ึงพา
ตนเอง 

2.4 วิทยาลัยได้รับการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นประจ าทุกปี การตรวจสอบการให้ค า
รับรองในการปฏิบัติงานจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 
การตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.1ได้ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
ตลอดจนมีการเผยแพร่และชี้แจงให้ บุคลากรทุก
ระดับทราบและเข้าใจตรงกัน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของวิทยาลัยๆ สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
คณะท างานและเลขานุการคณะท างานๆ ได้ให้แต่
ภารกิจก าหนดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือให้
คณะท างานน ามาประเมินและรวบรวมสรุปเป็น
รายงานอีกครั้ง ปัจจัยส าคัญหรือปัจจัยหลักจากความ



แบบ ปย.๔ 

๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

เสี่ยงในด้านการหารายได้ของวิทยาลัยฯ เป็นปัจจัย
ส าคัญซึ่ง เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งวิทยาลัยฯ 
ไม่สามารถก าหนดทิศทางได้และไม่สามารถควบคุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสภาวะการดังกล่าว 
วิทยาลัยๆ ได้ปรับ เปลี่ ยนปรับรูปแบบในการ
บริหารงาน การสร้างรายได้และหารายได้จากหลาย
ทิศทางเพ่ือกระจายความเสี่ยง ซึ่งภายในวิทยาลัยๆ 
รวมทั้ งคณะกรรมการประจ าวิ ทยาลั ย  ได้ ให้
ความส าคัญและประเมินผลความเสี่ยงดังกล่าวเป็น
ระยะๆ และได้ด าเนินการเพ่ิมหลักสูตรการให้มีความ
หลากหลายตรงตามกลุ่มเป้าหมายหลายโครงการ 

3.2ในปัจจุบันระบบสารสนเทศและการสื่อสารมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น
ซึ่งวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงทั้งทางด้านเอกสารการสื่อสาร การ
ประชุมต่างๆ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร น ามาพัฒนาให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ไ ด้ แ ก่  Application Google drive ใ ช้ ใ น ก า ร ส่ ง
เอกสารและเก็บเอกสารเป็นฐานข้อมูลระหว่าง 
กรุงเทพฯ และสงขลา Application Google Form 
ใช้ในการจัดท าแบบฟอร์มในการรับสมัครผู้เข้าอบรม 
รั บสมั ค รนิ สิ ตนั กศึ กษา เก็ บ ฐ านข้ อมู ล ต่ า ง ๆ
Application TeamViewer ใ น ใ ช้ ก า ร ค ว บ คุ ม
คอมพิวเตอร์ระยะไกล ซึ่งในอนาคตยังคงพัฒนา
เสาะหาแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆให้
มากยิ่งขึ้นไป 

3.3วิทยาลัยๆ ได้ด าเนินการประชุมบุคลากรเป็น
ระยะๆ เพ่ือปรึกษาหารือการพัฒนาการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและด าเนินการ
ควบคุมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาและกฎระเบียบข้อบังที่เกี่ยวข้อง 
และได้แจ้งให้แต่ภารกิจทราบเพ่ือการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน พัสดุ งานทะเบียน ให้
เป็นตามข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย ทั้งยังรายงาน
ผลการประชุมบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ให้กับ



แบบ ปย.๔ 

๑๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 การจัดท าหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 

4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน 
ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 

4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการประเมินผล

ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้
ก ากับดูแล เพ่ีอให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้รับทราบเพ่ือ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ทั้งนี้กิจกรรมการ
ควบคุมจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้สามารถมีความยืดหยุ่นกับสถานะการทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสถาพแวดล้อมทั่วไป
ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

4.1วิทยาลั ยฯ  ได้ ใ ช้ ร ะบบสารสน เทศในการ
ติ ดต่ อสื่ อสารทั้ งหน่ วยงานภาย ใน  ระบบ E-
document application Line หน่วยงานภายนอก 
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ และเว็บเพจวิทยาลัยฯ ซึ่งมีความ
เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 

4.2 วิทยาลัยฯ ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ และ
เป็นคู่มือแนวทางหลักการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

4.3 วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการบริการให้ค าปรึกษา 
การตอบข้อซักถามที่ผู้คนสอบถามบ่อย โดยจัดท า
ระบบ Q&A ในหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 

5.1 วิทยาลัยด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนประจ าทุกปีโดย
ไปตามระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยทุก
ขั้นตอน มีสวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการสหกรณ์ 
ด้านการเงิน ให้เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้วิทยาลัยฯบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด 

5.2 วิทยาลัยด าเนินงานและติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของวิทยาลัยๆ โดยกระบวนการ
ปฏิบั ติ ง าน ได้ ใ ช้ ทรั พยากรและบุ คลากร ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการก ากับ
ติ ดตาม  และรายงานผลการด า เนิ น งานตาม



แบบ ปย.๔ 

๑๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
มีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในแต่ละ
ปีงบประมาณ จะสรุปผลการด าเนินงานด้านการหา
รายได้แจ้งให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ได้รับ
ทราบเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงแผนการหารายได้
ในปีงบประมาณถัดไป 

ผลการประเมินโดยรวม 
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้ งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจ าปีขึ้นในทุกๆ 
ปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและสรุปรายงานผลการควบคุมภายใน ทั้งยัง
ด าเนินการตามกรอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้มีสภาวะความมั่นคงและทิศทางในการบริหารงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี
รายได้จากโครงการบริการวิชาการและรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนิสิต ซึ่งวิทยาลัยๆ มีจุดประสงค์มี
เป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรมีขวัญก าลังใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันเป็นฟันเฟืองส าคัญให้วิทยาลัยๆ ได้ด าเนินการให้
ก้าวหน้าและเป็นสถาบันหารายได้หล่อเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ลายมือชื่อ..........................………………………… 
  (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

      ต าแหน่ง รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

        ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



แบบ ปย.๕ 

๑๒

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๗ 
งานฝึกอบรมโครงคาร 
อบรม หลักสุดรต่างๆ 
1.ส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ 
ช้อมูลความต้องการ 
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร 

- ความต้องการในการ
อบรมหลักสูตรอบรม
กฎหมายส าหรับการ
ปฏิบัติงานต ารวจลด
น้อยลง เนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ

ของข้าราชการต ารวจ จึง
ต้องเน้นการอบรมเพ่ือ

น าไปเทียบโอนหน่วยกิจ
แทนการย้ายสายงาน

ย้ายต าแหน่งงาน 

1.สอบถาม/ติดตาม
ข่าวสารของหน่วยงาน
ราชการ/หน่ วยงาน
เอกชนกลุ่มเป้าหมาย
หลักในการเข้ารับการ
อบรมของวิทยาลัยฯ
เป็นข้าราชการต ารวจ
โดยจะมุ่งเน้นหลักสูตร
ก า ร เ ปิ ด อ บ ร ม ที่
ปรับปรุงในระยะยาว
และกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ แ ล ะ
หลักสูตรเก่าสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน

-การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอเนื่องจาก

วิทยาลัยฯ มุ่งนั้นให้มี
หลักสูตรฝึกอบรมใน
หลายๆ หลักสูตร 

-วิธีการควบคุมยังคง
มีความเสี่ยง โดย

หลักสูตรหรือ
รายละเอียดที่ได้มา
ซึ่งน าไปปรับปรุง
หลักสูตรอบรมนั้น
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายยังคง

ปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงตาม

สภาวะการของสังคม
ปัจจุบัน 

-การประสานงานท า
ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก

-วิทยาลัยฯ ยังคงด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ความหลากหลายและ
กระจายความเสี่ยงหาก

หลักสูตรอบรมใด หลักสูตร
หนึ่งไม่เป็นที่ต้องการของผู้
เข้าอบรม โดยเน้นการจัด

อบรมทีจ่ะสามารถน าวุฒิบัตร 
หรือน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
สายงานของผู้เข้าอบรม ทั้งนี้
การจัดท าหลักสูตรไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ ขึ้นอยู่กับ
สถานะการณ์ ณ ปัจจุบัน 
เช่น การออกกฎหมาย

ควบคุมการก าจัดขยะ หรือ

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

ภารกิจด้านฝึกอบรม
และบริการทาง

วิชาการ 



แบบ ปย.๕ 

๑๓

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๗ 
สายงานของผู้ เข้ารับ
การอบรมได้มากที่สุด 
2 .  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
ข้อบังคับ/ข้อก าหนด
ต่างๆ จากภาครัฐและ
เอกชนจะเป็นเครื่องมือ
ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรซึ่งจะตอบรับ
ความต้องการด้านการ
ฝึ ก อ บ ร ม ข อ ง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ได้ ดี
ยิ่งขึ้น 
3 ปัจจุบันบุคลากรทั่ว
ประเทศเน้นการจัดเข้า
ฝึกอบรมเป็นหลักเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดในสาย
งาน ทั้งนี้ได้วิเคราะห์
หลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้
ตรงตามวัตถุประสงค์
ของผู้เข้าอบรม 

เป็นเรื่องคาดการได้
ยากต่อความต้องการ

ด้านพื้นฐานและ
ข้อมูลผู้เข้าอบรม/

สถานที่อบรมร่วมทั้ง
หน่วยเครือข่ายยังคง

ต้องการความ
หลากหลายของ

หลักสูตรเพื่อให้ได้
หลักสูตรในหลายๆ

รูปแบบ 

กฎหมายที่ใหม่ๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ

ข้าราชการ หรือการให้
วุฒิบัตรและทรานสคลิปที่จะ
สามารถให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ใน
การเทียบโอนในรายวิชาทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญา

โท เป็นต้น 



แบบ ปย.๕ 

๑๔

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๗ 
2. การด าเนินการเปิดการ
ฝึกอบุรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อ
วิเคราะห์รายรับท่ีได้จากค่า
สมัครคุ้มค่ากับการเปิดการ
ฝึกอบรมหรือไม่ 

1.ผู้เข้าอบรมบางท่านไม่
ท าตามเงื่อนไขและ

ข้อก าหนดในการช าระ
ค่าลงทะเบียนและบาง

ท่านช าระล่าช้าท าให้การ
ค านวณต้นทุนเป็นไปได้

ยาก 
2.หากจ านวนผู้สมัครไม่
มากพอจะท าให้การจัด

โครงการขาดทุน 

1.เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้

เข้าอบรมได้ทราบ
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด 

เช่นทาง Line 
Facebook การส่ง

จดหมายไปยัง
หน่วยงานที่

กลุ่มเป้าหมายสังกัด
การเข้าร่วมงาน

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เพ่ือเข้าถึงช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ที่ดี 
2.เพ่ิมทางเลือกและ

เงื่อนไขในการช าระเงิน 
ตัวอย่างเช่น การช าระ

เงินเป็นหมู่คณะจะ
ได้รับส่วนลดหรือ การ
ช าระเงินภายในวันที่ที่
ก าหนดจะได้รับส่วนลด

- การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่

เพียงพอ 

- ยังคงมีผู้เข้าอบรมที่
ไม่ช าระเงินตาม

เงื่อนไขซึ่งเกิดจากผู้
เข้าอบรมติดภารกิจ
ด่วนของหน่วยงาน 

ภารกิจด้านฝึกอบรมและ
บริการวิชาการได้ด าเนินการ
โทรติดต่อสอบถามการยืนยัน
สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมเป็น

รายบุคคลในทุกโครงการ 
พร้อมทั้งเน้นย้ าข้อมูลต่างๆ 
แจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบทั้ง
จาก Line หน้าเว็บไซต์
วิทยาลัย facebook 

วิทยาลัย เพ่ือน ามาค านวณ
ค่าใช้จ่าย และติดตามการ
เดินทาง ติดตามเรื่องที่พัก 

และรถรับส่งหากผู้เข้าอบรม
ต้องการ   

- การประเมินแบบสอบถาม
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการเพื่อ

น ามาวิเคราะห์ถึงสภาพ
บัญหาที่เกิดขึ้น 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

ภารกิจด้านฝึกอบรม
และบริการทาง

วิชาการ 



แบบ ปย.๕ 

๑๕

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๗ 
หรือระบุหน่วยงานที่

สังกัดที่จะได้รับส่วนลด
ค่าลงทะเบียนเป็นต้น 
3.ติดตามให้ค าแนะน า
การจัดอบรมให้กับผู้
เข้าอบรมอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากผู้เข้าอบรม
ส่วนใหญ่เดินทางมา
จากต่างจังหวัด ซึ่งไม่
คุ้นเคยกับการเงินทาง
มายังสถานที่จัดอบรม 

3.การรับสมัครนิสิตใหม่
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
เข้าถึงกลุ่มผู้ที่สนใจเรียน 

-ผู้สนใจสมัครเรียนยังคง
สอบถามโดยส่งข้อความ
สอบถามเป็นการส่วนตัว 
ทั้งนี้บางรายยังไม่แน่ใจ
ในเรื่องของการสมัคร

เรียนซึ่งอาจเปลี่ยนใจไม่
สมัครเรียนได้ 

- เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้หารือปรึกษาใน

แนวทางในการตอบข้อ
ชักถามของผู้สนใจเข้า

สมัครเรียน การ
ก าหนดหัวข้อ ตาม
ระบุบการรับสมัคร 

TCAS ค าถาม/ค าตอบ 
เพ่ือให้สอดคล้องเป็น 

-การควบคุมที่มีอยู่เป็น
ที่นา่พอใจแต่ยังคงต้อง

ปรับปรุง 

--ผู้สนใจสมัครเรียน
ยังคงสอบถามโดยส่ง
ข้อความสอบถาม

เป็นการส่วนตัว ทั้งนี้
บางรายยังไม่แน่ใจใน
เรื่องของการสมัคร

เรียนซึ่งอาจเปลี่ยนใจ
ไม่สมัครเรียนได้ 

-วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการ
หารือบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับ
การรับสมัครนิสิตและแนว

ทางการตอบค าถามต่อนิสิตที่
สนใจสมัครเรียนให้เป็น

แนวทางเดียวกัน 
-สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ใน

ช่องทางออนไลน์เพ่ือให้นิสิต
ที่สนใจสมัครเรียนได้สามารถ

- 30 กันยายน 
2563 กลุ่มภารกิจ

รับสมัครนิสิต 



แบบ ปย.๕ 

๑๖

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๗ 
แนวทางเดียวกัน 

ให้กับผู้สมัครมีความ
เข้าใจในกระบวนการ

สมัครเรียน 

รับรู้วิธีการสมัคร ระบบการ
สมัคร ร่วมทั้งเมื่อสมัครแล้ว
สามารถรู้ขั้นตอนวิธีการท า

อย่างไรต่อไป ซึ่งผลตอบรับที่
จะท าให้ผู้สมัครเข้าใจเป็น
อย่างดี ทั้งนี้ในปีการศึกษา

ต่อไป ยังคงมีนิสิตสนใจสมัคร
เรียนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นผล
ตอบรับที่ดีต่อวิทยาลัยฯ ต่อ
ยอดการรับสมัครนิสิตให้มี

จ านวนมากยิ่งขึ้นในภายภาค
หน้า 

- ระบบ Q&A  ลิ้งค์ http:// 
umdc.tsu.ac.th page_ 
detial_menu.php?i 
idm=4&mid=498 

4.การจัดกิจกรรมให้กับ
นิสิต 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานการจัด
กิจกรรมส าหรับนิสิตมี

-นิสิตยังคงต้องการ
ค าแนะน าและค าปรึกษา

-ปัจจุบันวิทยลัยฯ มี
นิสิตรุ่นที่ 2เข้ารับ

-การควบคุมที่มีอยู่เป็น
ที่น่าพอใจแต่เนื่องจาก

-นิสิตยังคงต้องการ
ค าแนะน าและ

-วิทยาลัยๆ ได้ด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องร่วมมือ



แบบ ปย.๕ 

๑๗

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

๗ 
ประสิทธิภาพและเกิดความ
สามัคคี 

จากคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการ
จัดกิจกรรมร่วมกับคณะ
ต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ 

การศึกษาเม่ือเดือน
มิถุนายน 2562 ซ่ึง
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้มีนิสิตรุ่นที่ 1 ให้

ค าแนะน าการ
ด าเนินการและคอย

ช่วยเหลือกันทั้งนี้ยังมี
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
คอยควบคุมดูแลอย่าง

ใกล้ชิด 

เจ้าเหน้าที่และ
คณาจารย์ซึ่งมีภารกิจ
หลักของแต่ละคนใน

การท างานในส านักงาน
ซึ่งอาจจะไม่สามารถ
เป็นที่ปรึกษาและให้

ค าแนะน าได้อย่างเต็มที่ 

ค าปรึกษาจาก
คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินโครงการ

กิจกรรม 

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งการก าหนดให้นิสิต
ประธานรุ่น1 และรุ่น 2 
เป็นผู้ควบคุมการด าเนินงาน
ด้านกิจกรรมของนิสิต  
-ก าหนดจัดตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนิสิต
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา เพ่ือให้ก ากับการ
ด าเนินการกิจกรรมของ
นิสิต 

  ลายมือชื่อ..............…….……………............................. 
(อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 

 รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
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