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แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

 

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการดำเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
งานฝึกอบรมโครงการ 
อบรม หลักสูตรต่าง ๆ 
๑.สำรวจความต้องการ 
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ 
ข้อมูลความต้องการ 
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมตรงตามหลักสูตร 
ฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน ์

- เนื ่องจากการระบาดเชื ้อไวรัส
covid-๑๙ ซึ ่งใช้ระยะเวลานาน
หลายเดือน ซึ่งจำนวนผู้ป่วยและ
ผู้เสียชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นทำให้การ
รวมตัวเพื่อจัดฝึกอบรมไม่สามารถ
ทำได้ เป็นสภาวะที ่ไม ่สามารถ
ควบคุมได้

-วิทยาลัยฯ ยังคงดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรต่างๆ เพื ่อให้สามารถหา
รายได้จากการบริการวิชาการ โดยใน
การจัดฝึกอบรมที่จำเป็นมีผู้เข้าร่วม
อบรมได้ดำเนินการจำกัดจำนวนผู้
เข้าอบรมตามมาตรการทางภาครัฐท่ี
ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว ้ มาตรการ
ป ้ องก ันต ่ า งๆ  ท ั ้ ง การตรวจวัด
อุณหภูมิ การใส่แมส การให้ผู ้เข้า
อบรมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่
เสมอ การเว ้นระยะห่างในการนั่ง
ฝึกอบรม การระบายอากาศภายใน
ห ้องอบรม ท ั ้ งน ี ้ ว ิทยาล ัยฯ ไ ด้
ปรับเปลี่ยนการอบรมบางโครงการ

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ภารกิจด้านฝึกอบรมและ

บริการวิชาการ 

-จากสภาวะการระบาดของเช ื ้อไวรัส
covid-๑๙ ได้ทำให้หลายโครงการชะลอ
การจัด เนื่องจากตามมาตรการทางภาครัฐ
ที ่กำหนดให้ไม ่สามารถรวมตัวหรือจัด
ประชุมหรือจัดอบรมได้ วิทยาลัยฯ ได้
ต ิดตามข ่าวสารจากทางภาคร ัฐท ี ่ ไ ด้
ประกาศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูหลักเกณฑ์
ในการจัดโครงการ หากสามารถจัดอบรม
ได้และผู้เข้าร่วมอบรมมีจำนวนที่สามารถ
จัดได้วิทยาลัยฯ ก็ดำเนินการจัดโครงการ
โดยในหลายๆ จังหวัดมีพื้นที่การระบาด
แตกต่างก ันไป จึงทำให้บางโครงการ
สามารถจัดฝึกอบรมได้ บางโครงการไม่
สามารถจัดฝึกอบรมได้
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แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการดำเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
ให ้ เป ็ นหล ั กส ู ตรการฝ ึ ก อ บรม
ออนไลน์เพ ื ่อตอบสนองต่อผู ้ เข้า
อบรมท่ีต้องการแสวงหาความรู้และมี
ความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดการติดเช้ือ
ไวรัส covid-๑๙  

๒. การดำเนินการเปิดการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์รายรับท่ี
ได้จากค่าสมัครคุ้มค่ากับการเปิดการ
ฝึกอบรมหรือไม่ 

- การเกิดโรคระบาด Covid-๑๙
เป็นปัจจัยสำคัญในการยกเลิกการ

เข้าอบรม 

- หากโครงการใดท่ีผู้เข้าร่วมอบรมไม่
คุ้มทุนในการดำเนินการจัดโครงการ
วิทยาลัยฯ จะดำเนินการยกเลิกการ
จัดโครงการทันท่ีและจัดทำหนังสือ
แจ้งให้กับทางหน่วยงานผู้เข้าอบรม

ได้ทราบ 
- การดำเนินการจัดโครงการในพื้นท่ี

ท่ีมีการระบาดไม่มากนักยังคง
สามารถจัดได้อยู่ เป็นช่วงบาง
ระยะเวลา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม

สามารถยอมรับความเส่ียงได้ผู้จัดก็
พร้อมท่ีจะดำเนินการจัดโครงการ 

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ภารกิจด้านฝึกอบรมและ

บริการวิชาการ 

- การดำเนิดการจัดโครงการอบรมบริการ
วิชาการอย่างที่ได้กล่าวไว้ว ่าในหลายๆ
โครงการได้ชะลอการจัดโครงการไว้ก่อน
แต่ยังไม่ได้ยกเลิกโครงการเพียงแต่รอการ
ผ่อนคลายจากทางภาครัฐ และดูความ
เหมาะสมของพื้นที่ที ่มีการระบาด จึงจะ
ดำเนินการจัดโครงการอีกครั้ง
- การปรับเปลี ่ยนเป็นการจัดโครงการ
อบรมบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้เข้ารับการอบรม
สนใจ ท้ังนี้ประสิทธิภาพการอบรมยังคงไม่
สามารถเท ียบเท ่ าการอบรมร ูปแบบ
Classroom ได้
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แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการดำเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
๓.การรับสมัครนิสิตใหม่ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มผู้ท่ี
สนใจเรียน 

-ในการรับสมัครนิสิตท่ีสนใจสมัคร
นั้นปัจจุบันใช้การรับสมัครแบบ

ออนไลน์โดยไม่สามารถพบปะต่อ
หน้ากันได้ ซึ่งอุปสรรคอย่างหนึ่งท่ี
เป็นปัญหาในการสอบสัมภาษณ์
การรับสมัครคือสัญญาณอินเตอร์

ของนิสิตท่ีสนใจสมัคร 

- ในการการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครของทางวิทยาลัยฯ เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดีเนื่องจากมีทีมงานท่ีมี
คุณภาพ
- การสัมภาษณ์ผู้เข้าหลักเกณฑ์ท่ี
จะสามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาท่ี
วิทยาลัยเปิดสอนได้ค่อนข้างมี
อุปสรรคเนื่องจากอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เสถียร
ซึ่งบางเวลาจำเป็นต้องใช้อินเตอร์
จากมือถือ WIFI hotspot แทน
และก่อนวันสัมภาษณ์จะนัดหมาย
ผู้เข้าสมัครทำการทดสอบระบบ
ก่อนซึ่งสามารถปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาในวันสัมภาษณ์จริงได้เป็น
อย่างดี

๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ภารกิจรับสมัครนิสิต 

- ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีดีแต่
ยังคงมีความเสียงในเรื่องการสัมภาษณ์อัน
เนื่องมาจากสัญญาณอินเตอร์เน็ต
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แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการดำเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
๔.การตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อการจัดทำระบบพัสดุครุภัณฑ์ให้
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

- ปัจจุบันงานด้านพัสดุครุภัณฑ์
วิทยาลัยฯ ได้นำรายการต่างๆ ข้ึน
ระบบพัสดุครุภัณฑ์ของทาง
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
เพียงแต่บางรายการ หรือบาง
รายละเอียดอาจจะยังไม่เข้าใจมาก
นัก เช่น ครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ
ครุภัณฑ์ชำรุด ครุภัณฑ์สูญหาย
จะต้องดำเนินการอย่างไร

- เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบทางด้าน
ครุภัณฑ์ได้ดำเนินการติดต่อสอบถาม
จากเจ้าหน้าท่ีของทางมหาวิทยาลัย
อย่างใกล้ชิด หากไม่เข้าใจในเรื่องใด
ให้ดำเนินการประสานงานทันทีเพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำ

ระบบครุภัณฑ์ 

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 
งานด้านพัสดุครุภัณฑ์ 

- ผลการดำเน ินการด ้านพ ั ส ดุ
ครุภัณฑ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

๕.การจัดกิจกรรมให้กับนิสิต 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดกิจกรรม
สำหรับนิสิตมีประสิทธิภาพและเกิด
ความสามัคคี 

-ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
การระบาดของเช้ือไวรัส covid-

๑๙ 

-วิทยาลัยฯ ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบ
ออนไลน์โดยการจัดสัมมนาต่างๆ
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงเป็น
แรงดึงดูดให้นิสิตเข้าร่วมใน
กิจกรรม

๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ภารกิจรับสมัครนิสิต 

-น ิส ิตได ้ตอบร ับเข ้ าร ่ วมไม ่ม ากนั ก
เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอนเป็น
ระบบออนไลน์ทั้งหมดจึงทำให้เกิดความ
เบื ่อหน่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ออนไลน์
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แบบติดตามรอบ ๑๒ เดือน 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

๑ 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

๒ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๓ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๔ 

ผลการดำเนินงาน 
(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๖.การจัดทำงานประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ได้รับผลการประเมิน ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันได้ดียิ่งขึ้น 

-บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจใน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเพียงพอทำให้
คะแนนบางรายการไม่ควรได้น้อย
กว่าท่ีเป็น

วิทยาลัยฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญ
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งทำให้วิทยาลัยฯ ได้
ดำเนินการจัดทำแผน/งบประมาณ 
เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับ
การอบรมตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาให้ได้มากท่ีสุดเพื่อให้
วิทยาลัยฯ ได้รับผลการประเมินท่ีมี
ประสิทธิภาพได้ผลคะแนนตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
อาจารย์ประจำวิทยาลัย 

ปัจจุบันการดำเนินงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้มีการจัดแบ่งความ
รับผิดชอบ โดยให้แต่ละบุคคลเป็นงาน
ประกันท่ีเกี่ยวข้องกับภาระงานของตนเอง
และมีหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯเป็นผู้
กำกับติดตาม รวมทั้งเมื่อมีการแจ้งผลให้
ทางวิทยาลัยฯได้ทราบ จะมีการประชุมหา
จุดบกพร่องเพ ื ่อให้สามารถแก้ไขและ
กำหนดผู ้ร ับผิดชอบในการปรับปร ุงได้
อย่างทันท่วงที 

ลายมือชื่อ..............…….……………............................. 
       (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา) 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร 
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

5



แบบ ปค.๔ 

ชื่อส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าท่ีกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

๑.๑ บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามี

ความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โดยให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ

ความโปร ่ ง ใส เพ ื ่ อป ้อ งก ันผลประโยชน ์ท ับซ ้อน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัด

โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้เน้นการปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย จรรยาบรรณของ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้นำลิงค์เอกสารลงในเว็บไชต์ของ

วิทยาลัยฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบ โดยมี

การประชาสัมพันธ์ การประกาศต่างๆ ทางด้านความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรม ให้กับบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี 

๑.๒ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้กำกับดูแลภายในวิทยาลัยฯ ให้ความ
เชื่อมั่นความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน การควบคุมระบบงานที ่มีความเส่ียงต่อการ
ผิดพลาด มุ่งเน้นให้บุคลากรพัฒนาทางด้านความรู้โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการการบริหารความเสี่ยงเพื่อการ
บรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร ในวันที ่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ จัดโดยฝ่ายแผนงาน ซ ึ ่งในการปฎิบัติม ีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
ถูกต้องตามข้อบังคับ กฎ/ระเบียบ
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แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับ
ดูแลของผู้กำกับดูแล 

๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและ
ประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

๒.๒ การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง
หน่วยงานและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อกำหนดวิธีการ
จัดการความเส่ียงนั้น 

๑.๓ ว ิทยาลัยฯ ได้ม ีการแต่งตั ้ง ร ักษาการแทนรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ ประธานสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน โดย
กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

๑.๔ วิทยาลัยได้ตั ้งงบประมาณสนับสนุนบุคลากรสาย
สนับสนุน คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท สายคณาจารย์คนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท เป็นประจำทุกปี รวมทั้งหากมีโครงการใด
ท่ีเหมาะสมกับบุคลากรท่านใดผู้บริหารจะสนับสนุนให้เข้า
ร่วมโครงการอย่างเต็มท่ี

๑.๕ วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ซึ่งได้
ดำเนินการประชุมกันทุกเดือน เพื่อมอบนโยบายนำมา
ปฎิบัติ รวมทั้งมีการประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยฯ ทุก
วันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
การดำเนินงานเพื ่อให้การปฏิบัต ิงานในแต่ละฝ ่ายมี
ประสิทธิภาพ  

๒.๑ วิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์หลักนั้นคือการหารายได้
เพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรของตนเองโดยไม่พึงพางบประมาณ
จากทางภาครัฐ จึงเน้นในเรื่องการประเมินความเสี่ยงจา
การศูนย์เสียรายได้เป็นสำคัญ ทั้งจากการเปิดรับสมัคร
นิสิต การบริหารวิชาการ การวิจัย ฯลฯ  

๒.๒ ปัจจุบันการระบาดของโรคไวรัส Covid – ๑๙ เป็น
อุปสรรคสำคัญยิ่งต่อการหารายได้ของวิทยาลัยฯ ซึ่งโดย
ภาพรวมแล้ววิทยาลัยฯ ยังคงสามารถดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้หากทางภาครัฐดำเนินการฉีดวัคซีน
ให้ได้ครบและครอบคลุมประชากรทั่วทั้งประเทศ การ
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แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.๓ การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒.๔ การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อ
ลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 

ดำเน ินก ิ จกรรมต ่ า งๆ ของทางว ิทยาล ัยฯ  ย ิ ่ งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒.๓ ว ิทยาลัยฯ มีการว ิเคราะห์และประเม ินระดับ
ความสำคัญหรือผลกระทบของความเส่ียง โดยเน้นย้ำการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทุกประการ เพื ่อไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการหารายได้ของวิทยาลัยฯ  

๒.๔ ในสภาวะปัจจุบันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ
โรคระบาด เชื ้อไวรัส covid – ๑๙ ยังไม่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานของวิทยาลัยฯ มากนัก ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
ระบบการควบคุมภายในมากที่สุดคือการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างผู้บริหาร อย่างไรก็ตามบัจจุบันวิทยาลัยฯ ยังคง
มีโครงสร้างที่มั่นคง เข้มแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ 

๓.๑ได้ดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายในโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานของ
ว ิทยาลัยอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ตลอดจนมีการ
เผยแพร่และช้ีแจงให้ บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจ
ตรงกัน เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยๆ สามารถ
ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเดินหน้าไปใน
ทิศทางเดียวกันคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานๆ 
ได้ให้แต่ภารกิจกำหนดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้
คณะทำงานนำมาประเมินและรวบรวมสรุปเป็นรายงาน
อีกครั้ง ปัจจัยสำคัญหรือปัจจัยหลักจากความเส่ียงในด้าน
การหารายได้ของวิทยาลัยฯ เป็นปัจจัยสำคัญซึ ่ง เป็น
สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งวิทยาลัยฯ ไม่สามารถกำหนด
ทิศทางได้และไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากสภาวะการดังกล่าว วิทยาลัยๆ ได้ปรับเปลี่ยนปรับ
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แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

รูปแบบในการบริหารงาน การสร้างรายได้และหารายได้
จากหลายทิศทางเพ ื ่อกระจายความเส ี ่ ยง รวมท้ัง
คณะกรรมการประจำวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญและ
ประเมินผลความเสี่ยงดังกล่าวเป็นระยะๆ โดยปัจจุบัน
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรจำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 

๓.๒วิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมความเส่ียงท้ังทางด้านเอกสาร 
การส่ือสาร การประชุมต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส ื ่อสาร นำมาพ ัฒนาให ้ใช ้งานได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ Application Google drive ใช้ใน
การส่งเอกสารและเก็บเอกสารเป็นฐานข้อมูลระหว่าง 
กรุงเทพฯ และสงขลา Application Google Form ใช้ใน
การจัดทำแบบฟอร์มในการรับสมัครผู้เข้าอบรม รับสมัคร
น ิ ส ิ ตน ั กศ ึ กษา เก ็บฐานข ้ อม ู ล ต่ างๆ  Application 
TeamViewer ในใช้การควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 
Application WebEx meeting ส ำห ร ั บ ก า ร ป ระ ชุม
ทางไกลระหว่างสงขลาและกรุงเทพฯ และการเรียนการ
สอน Application OBS Studio สำหรับถ่ายทอดสดการ
เรียนการสอนผ่าน Facebook live รวมทั้ง Application 
พื้นฐาน Facebooked, line ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์
สื ่อสารกับนิสิตและบุคคลภายนอก ซึ่งในอนาคตยังคง
พัฒนาเสาะหาแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆให้
มากยิ่งขึ้นไป 
- การให้บุคคลากรเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้เช่น
โครงการ TSU Gallery on Cloud ระบบเก็บภาพถ่าย
ออนไลน์ขั้น เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพไว้อย่างเป็น
ระบบ ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการการพัฒนา
บ ุคลากรให ้ร ู ้ด ิจ ิท ัล (Digital Literacy) ในว ันท ี ่  ๒๔
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แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อนำมาประยุกค์ใช้ในระบบควบคุม
ภายใน 

๓.๓วิทยาลัยๆ ได้ดำเนินการประชุมบุคลากรทุกวันศุกร์
ของแต่ละสัปดาห์  เพ ื ่อปร ึกษาหาร ือการพัฒนาการ
ดำเน ินงานตามภารกิจต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและ
ดำเนินการควบคุมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
และได้แจ้งให้แต่ภารกิจทราบเพื ่อการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ท้ังด้านการเงิน พัสดุ งานทะเบียน หลักสูตร
การศึกษา หลักสูตรฝึกอบรม ให้เป็นตามข้อบังคับของทาง
มหาวิทยาลัย ท้ังยังรายงานผลการประชุมบุคลากรในส่วน
งานต่างๆ ให้กับคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ได้รับ
ทราบเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ทั้งนี้กิจกรรม
การควบคุมจำเป็นต้องปรับเปลี ่ยนรูปแบบเป็นระยะๆ 
เพื่อให้สามารถมีความยืดหยุ่นกับสถานะการทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อมท่ัวไปท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

๔.๑ วิทยาลัยฯ ได้ร ับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน
ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือ
เป็นการประเมินท่ีครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่ง ใสในการดำเน ินงานของ
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แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔.๒ การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

๔.๓ การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
กำหนด 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ

ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีกำหนด เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

๔.๒ วิทยาลัยฯ ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ และเป็นคู่มือแนวทาง
หลักการปฏิบัติงานของส่วนงาน  
- ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
http://umdc.tsu.ac.th/page_detial
_menu?!dm=๑&mid=๔๓๙
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
http://umdc.tsu.ac.th/page_detial
_menu?!dm=๑&mid=๓๙๕

๔.๓ วิทยาลัยฯ ได้จัดทำระบบสายตรงผู ้อำนวยการ
วิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนหรือ
เสนอแนะ 
http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list 
=๖๙๑&aNum=๒๐๑๙๐๓๒๒๐๙๕๘๓๑ 
และกระดานสนทนา/กระทู้ถามตอบ 
http://umdc.tsu.ac.th/webboard/ 

๕.๑ วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์โดยการประชุมจะเป็นการหาร ือประเด็น
ทางด้านการดำเนินการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เพื ่อให้
สามารถขับเคล่ือนวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
นำประเด็นการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและจากหน่วยงานภายนอกท่ีวิทยาลัยฯ ได้รับการ
ประเมินแจ้งในท่ีประชุมทราบในทุกๆด้าน 
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แบบ ปค.๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๕.๒ การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือ

จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้กำกับดูแล เพี่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ัง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

๕.๒ วิทยาลัยดำเนินงานและติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของวิทยาลัยๆ โดยกระบวนการปฏิบัติงาน
ได้ใช้ทร ัพยากรและบุคลากรให้ม ีประสิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล การนำผลการปฎิบัติงานต่างๆ แจ้งในท่ี
ประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีระบบการกำกับ
ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีแผนการปฏิบัติงาน
อยา่งเป็นรูปธรรมซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ จะสรุปผลการ
ดำเนินงานด้านการหารายได้แจ้งให้คณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ได้ร ับทราบเพื ่อประเมินผลและปรับปรุง
แผนการหารายได้ในปีงบประมาณถัดไป 

ผลการประเมินโดยรวม 
วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั ้งคณะทำงานบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายในประจำปีขึ ้นในทุกๆ 
ปีการศึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและสรุปรายงานผลการควบคุมภายใน ทั้งยัง
ดำเนินการตามกรอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ จากสถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้มีสภาวะความมั่นคงและทิศทางในการ
บริหารงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีรายได้จากโครงการบริการวิชาการและรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนิสิตมากขึ้นกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา มีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนอีก ๑ 
หลักสูตร ซึ่งวิทยาลัยๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังสำคัญให้
วิทยาลัยๆ ดำเนินการด้วยความก้าวหน้าและเป็นองค์กรภายใต้สถาบันของรัฐที่บริหารจัดการโดยรายได้ของ
ตนเองแบบยั่งยืน  

ลายมือชื่อ..............…….……………............................. 
(อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา) 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
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แบบ ปย.๕ 

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๗ 
งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรมด้านการหารายได้ 
๑.สำรวจความต้องการ 
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
วัตถุประสงค์ :  
เพื่อให้สามารถดำเนินการ
จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมได้
หลากหลายหลักสูตร 

- การระบาดของไวรัส
covid-๑๙ มีผลกระทบ
ต่อการจัดฝึกอบรมเป็น
อย่างยิ่ง

- ว ิ ทย าล ั ยฯ  ย ั ง ค ง
ด ำ เ น ิ น ก า ร จ ั ด ท ำ
หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้
สามารถหารายได้จาก
การบร ิการว ิชาการ
โดยในการจัดฝึกอบรม
ที ่จำเป็นมีผ ู ้ เข ้าร ่วม
อบรมได ้ดำเน ินการ
จำก ั ดจำนวนผ ู ้ เ ข้ า
อบรมตามมาตรการ
ทางภาครัฐที่ได้กำหนด

-การควบคุมท่ีมีอยู่
สามารถลดความเส่ียง
ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอเนื่องจาก

วิทยาลัยฯ มุ่งนั้นให้มี
หลักสูตรฝึกอบรมใน
หลายๆ หลักสูตร 

รวมทั้งจัดทำหลักสูตร
ออนไลน์  

-วิธีการควบคุมยังคง
มีความเส่ียง 

เนื่องจากสภาวะ 
สังคม เศรษฐกิจ ไม่
แน่นอนรวมทั้งเกิด
โรคระบาดเช้ือไวรัส 

covid – ๑๙ ซึ่งยังไม่
มีวัคซีนป้องกันหรือ

รักษาได้ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็น เป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีผู้อบรมอาจจะ

-วิทยาลัยฯ ยังคงดำเนินการ
จัดทำหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้
สามารถหารายได้จากการ

บริการวิชาการ โดยในการจัด
ฝึกอบรมท่ีจำเป็นมีผู้เข้าร่วม
อบรมได้ดำเนินการจำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรมตาม

มาตรการทางภาครัฐท่ีได้
กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ มาตรการ
ป้องกันต่างๆ ท้ังการตรวจวัด
อุณหภูมิ การใส่แมส การให้ผู้

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
ภารกิจด้านฝึกอบรม

และบริการทาง
วิชาการ 
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แบบ ปย.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๗ 
กฎเกณฑ์ไว้ มาตรการ
ป้องกันต่างๆ ทั ้งการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ การ
ใส่แมส การให้ผ ู ้ เข้ า
อ บ ร ม ล ้ า ง ม ื อ ด ้ ว ย
แอลกอฮอล์อยู ่ เสมอ 
การเว ้นระยะห่างใน
การนั ่งฝึกอบรม การ
ระบายอากาศภายใน
ห ้ อ ง อ บ ร ม  ท ั ้ ง นี้
ว ิ ท ย า ล ั ย ฯ  ไ ด้
ปรับเปลี่ยนการอบรม
บางโครงการให ้ เป็น
หลักสูตรการฝึกอบรม
ออนไลน์เพื่อตอบสนอง
ต ่ อ ผ ู ้ เ ข ้ า อ บ ร ม ท่ี
ต ้ อ ง ก า ร แ ส ว ง ห า
ความร ู ้ และม ี ความ

ยังไม่มีความมั่นใจใน
การเข้ารับการอบรม

ในจำนวนมากๆ  

เข้าอบรมล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์อยู่เสมอ การเว้น
ระยะห่างในการนั่งฝึกอบรม 
การระบายอากาศภายในห้อง

อบรม ท้ังนี้วิทยาลัยฯ ได้
ปรับเปล่ียนการอบรมบาง

โครงการให้เป็นหลักสูตรการ
ฝึกอบรมออนไลน์เพื่อ

ตอบสนองต่อผู้เข้าอบรมท่ี
ต้องการแสวงหาความรู้และมี
ความเส่ียงน้อยท่ีจะเกิดการ

ติดเช้ือไวรัส covid-๑๙ 
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แบบ ปย.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๗ 
เสี่ยงน้อยที่จะเกิดการ
ติดเช้ือไวรัส covid-๑๙ 

๒. การดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์หาผู้เข้า
ฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ :  
เพื่อวิเคราะห์รายรับท่ีได้จาก
ค่าสมัครคุ้มค่ากับการเปิด
การฝึกอบรมหรือไม่ 

สภาวะสังคมประเทศ
ไทยและสภาวะโลก

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า
การหาผู้เข้าอบรมนั้น 

เป็นไปได้ยากกว่าในอดีต
อันเนื่องมาจากเช้ือไวรัส 
covid -๑๙ และคู่แข่งใน
ตลาดท่ีมีจำนวนมายิ่งขึ้น
เพราะแต่ละสถาบันได้

เริ่มหารายได้จากการจัด
ฝึกอบรมนอกเหนือจาก

วิทยาลัยฯ ได้เพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์
ไปหลากหลายช่องทาง 

ท้ังทางส่ือออนไลน์ 
และการส่งไปรษณีย์ 
เพื่อให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายให้มาก
ท่ีสุด ซึ่งวิทยาลัยฯ เป็น

สถาบันที่มีหลักสูตร
ฝึกอบรมเริ่มเป็นท่ี

ยอมรับใน
กลุ่มเป้าหมายมาก

- การควบคุมท่ีมีอยู่ยัง
ไม่สามารถลดความ
เส่ียงได้เนื่องจากต้อง
คอยติดตามข่าวสาร
จากทางภาครัฐใน

มาตรการต่างๆ เพื่อให้
สามารถจัดกิจกรรมการ
อบรม การประชุมได้ 

- การระบาดของเช้ือ
ไวรัส Covid-๑๙
เป็นปัจจัยสำคัญท่ี
ส่งผลกระทบต่อทุก
ภาคหน่วย

- การดำเนิดการจัดโครงการ
อบรมบริการวิชาการอย่างท่ี
ไ ด ้ กล ่ าว ไ ว ้ ว ่ า ในหลายๆ
โครงการได ้ชะลอการ จัด
โครงการไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้
ยกเลิกโครงการเพียงแต่รอ
การผ่อนคลายจากทางภาครัฐ
และด ูความเหมาะสมของ
พื ้นที ่ที ่ม ีการระบาด จึงจะ
ดำเนินการจัดโครงการอีกครั้ง
- การปรับเปล่ียนเป็นการจัด

โครงการอบรมบริการ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
ภารกิจด้านฝึกอบรม

และบริการทาง
วิชาการ 
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แบบ ปย.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๗ 
การจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญา 
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้มี

ผู้สนใจในหลักสูตร
ต่างๆ เข้ามาเป็นอย่าง

มาก  

วิชาการในรูปแบบออนไลน์
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีผู้เข้า

รับการอบรมสนใจ ท้ังนี้
ประสิทธิภาพการอบรมยังคง

ไม่สามารถเทียบเท่าการ
อบรมรูปแบบ Classroom 

ได้ 
งานด้านศึกษาและวิชาการ 
๓.การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนให้ได้คุณภาพ
มากท่ีสุด 

-การแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัส covid – ๑๙ จึง
จำเป็นต้องใช้ระบบ
ออนไลน์ WebEx ในการ
เรียนการสอน ซึ่งทาง
วิทยาลัยฯ ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่านิสิตได้
เข้าห้องเรียนและฟังการ

-วิทยาลัยฯ ได้ปรับกล
ยุทธ์ในการสอนการ

บรรยายโดยให้นิสิตได้
มีการพูดตอบโต้กับ

อาจารย์ผู้สอน
ตลอดเวลา 

-นิสิตท่ีมีปัญหาด้าน
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ได้มีการบันทึกการ

-การควบคุมท่ีมีอยู่เป็น
ท่ีน่าพอใจแต่ยังคงต้อง

ปรับปรุง 

-ในการบรรยาย
เนื่องจากนิสิตบางคน

อาจไม่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตใน

ระหว่างการบรรยาย
ทำให้อาจไม่สามารถ
รับฟังการบรรายได้

อย่างต่อเนื่อง 

-วิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการ
หารือบุคลากรในการเรียน
การสอนอย่างจริงจังโดย

คำนึงถึงประโยชน์ท่ีนิสิตจะ
ได้รับมากท่ีสุด ได้จัดระบบ
ออนไลน์ในหลายรูปแบบ
นอกเหนือจากระบบเรียน
ออนไลน์ WebEx แล้วนั้น

วิทยาลัยฯ ยังได้จัดทำ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ 
หรือจัดกว่าการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส

จะผ่อนคลายลง 
-งานด้านศึกษาและ

วิชาการ 
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แบบ ปย.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๗ 
บรรยายจากอาจารย์จริง
หรือไม่  
-นิสิตบางคนไม่มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้

บรรยายให้สามารถดู
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา 
ผ่านกลุ่ม Facebook 
ประจำรุ่นของแต่ละรุ่น 

-ในการเรียนการสอน
สำหรับนิสิตท่ีใช้
สัญญาณโทรศัพท์

ต้องใช้ข้อมูล
อินเตอร์เน็ตจำนวน

มากในการเรียน 
ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะ

สนับสนุนค่า
อินเตอร์เน็ตให้กับ
นิสิตแต่คาดว่าคงไม่
เพียงพอต่อการเรียน
การสอนตลอดท้ัง

เทอม 

Fabebook live streaming 
-การจัดทำการบรรยายการ

เรียนการสอนให้นิสิตสามารถ
เข้าไปดูเนื้อหาการบรรยาย

ย้อนหลังได้ทุกเมื่อ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๔.การจัดทำงานประกัน
คุณภาพการศึกษาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 

ปัจจุบันเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ

วิทยาลัยฯ ได้
มอบหมายให้บุคลากร

การควบคุมท่ีมีอยู่เป็นที่
น่าพอใจ ท้ังนี้เกณฑ์

-บุคลากรยังไม่มี
ความเข้าใจในระบบ

- วิทยาลัยฯ ได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังมาก

๓๐ กันยาน ๒๕๖๕ 
ฝ่ายวิชาการ 
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แบบ ปย.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
๑ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

๒ 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

๓ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

๕ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

๖ 

ผู้รับผิดชอบ / 
กำหนดเสร็จ 

๗ 
เพื่อให้ได้รับผลการประเมิน 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันได้ดียิ่งขึ้น 

การศึกษาได้ปรับเปล่ียน
ในทุกๆปีการศึกษาซึ่งทำ
ให้บุคลากรวิทยาลัยฯ 
อาจจะยังไม่เข้าใจใน
เกณฑ์การประเมิน 

ทุกท่านได้เรียนรู้การ
ประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกคนไม่ว่า
จะเป็นอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อร่วม

หารือช่วยเหลือในการ
จัดทำประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์

การประเมิน 

การประเมินประกนั
คุณภาพการศึกษาท่ีมี

คะแนนตามท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่าง

เพียงพอ 

ยิ่งขึ้นและให้นำผลการ
ดำเนินงานรายงานในการ
ประชุมบุคคลากรประจำทุก
สัปดาห์  

ลายมือชื่อ..............…….……………............................. 
       (อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา) 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร 
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
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กระดาษท าการ : การวิเคราะห์ความเส่ียงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ความเส่ียง การควบคุมท่ีมีอยู่ 

โอกาส 

(1)

ผลกระทบ

(2)

ผลการประเมิน

R*C

R

เพ่ือให้สามารถด าเนินการ

จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมได้

หลากหลายหลักสูตร

- เน่ืองจากการระบาดเช้ือ

ไวรัส covid-๑๙ ซ่ึงใช้

ระยะเวลานานหลายเดือน

ซ่ึงจ านวนผู้ป่วยและ

ผู้เสียชีวิตได้เพ่ิมมากข้ึนท า

ให้การรวมตัวเพ่ือจัด

ฝึกอบรมไม่สามารถท าได้

เป็นสภาวะท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้

4 4 4

-วิทยาลัยฯ ยังคงด าเนินการจัดท า

หลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้สามารถหา

รายได้จากการบริการวิชาการ โดยใน

การจัดฝึกอบรมท่ีจ าเป็นมีผู้เข้าร่วม

อบรมได้ด าเนินการจ ากัดจ านวนผู้เข้า

อบรมตามมาตรการทางภาครัฐท่ีได้

ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ มาตรการป้องกัน

ต่างๆ ท้ังการตรวจวัดอุณหภูมิ การใส่

แมส การให้ผู้เข้าอบรมล้างมือด้วย

แอลกอฮอล์อยู่เสมอ การเว้นระยะห่าง

ในการน่ังฝึกอบรม การระบายอากาศ

ภายในห้องอบรม ท้ังน้ีวิทยาลัยฯ ได้

ปรับเปล่ียนการอบรมบางโครงการให้

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์

เพ่ือตอบสนองต่อผู้เข้าอบรมท่ีต้องการ

แสวงหาความรู้และมีความเส่ียงน้อยท่ี

จะเกิดการติดเช้ือไวรัส covid-๑๙

3 3 R1

Risk & Controlประเมินความเส่ียง C

ประเมินระบบการควบคุม

(ระบุ 1 - 5)

R

ระดับความเส่ียงก่อน IC 

(1)*(2) = (3)
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เพ่ือวิเคราะห์รายรับท่ีได้

จากค่าสมัครคุ้มค่ากับการ

เปิดการฝึกอบรมหรือไม่

- การเกิดโรคระบาด

Covid-๑๙ เป็นปัจจัย

ส าคัญในการยกเลิกการ

เข้าอบรม

4 3 3 - หากโครงการใดท่ีผู้เข้าร่วมอบรมไม่

คุ้มทุนในการด าเนินการจัดโครงการ

วิทยาลัยฯ จะด าเนินการยกเลิกการจัด

โครงการทันท่ีและจัดท าหนังสือแจ้ง

ให้กับทางหน่วยงานผู้เข้าอบรมได้ทราบ

1 R2

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนให้ได้

คุณภาพมากท่ีสุด

การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 

covid – ๑๙ จึง

จ าเป็นต้องใช้ระบบ

ออนไลน์ WebEx ในการ

เรียนการสอน ซ่ึงทาง

วิทยาลัยฯ ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ว่านิสิตได้เข้า

ห้องเรียนและฟังการ

บรรยายจากอาจารย์จริง

หรือไม่ 

-นิสิตบางคนไม่มีสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็น

อุปสรรคต่อการเรียนรู้

2 3 2 -วิทยาลัยฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการสอน

การบรรยายโดยให้นิสิตได้มีการพูด

ตอบโต้กับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา

-นิสิตท่ีมีปัญหาด้านสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตได้มีการบันทึกการบรรยาย

ให้สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ผ่านกลุ่ม Facebook ประจ ารุ่นของ

แต่ละรุ่น

2 1 R5
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เพ่ือให้ได้รับผลการประเมิน

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา

ของสถาบันได้ดีย่ิงข้ึน

ปัจจุบันเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาได้

ปรับเปล่ียนในทุกๆปี

การศึกษาซ่ึงท าให้

บุคลากรวิทยาลัยฯ 

อาจจะยังไม่เข้าใจใน

เกณฑ์การประเมิน

3 3 2 วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้บุคลากร

ทุกท่านได้เรียนรู้การประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์

หรือเจ้าหน้าท่ีเพ่ือร่วมหารือช่วยเหลือ

ในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์การประเมิน

2 1 R6

1 1 R9

1 1 R10

1 1 R11

1 1 R12

1 1 R13

1 1 R14

1 1 R15

1 1 R16

หมายเหตุ

1. ประเด็นความเส่ียงไม่ควรเกิน 10 ประเด็น

2. การก าหนดระดับความเส่ียง ควรก าหนดโอกาสท่ีจะเกิด และผลกระทบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และระดับความเส่ียงไม่ควรเกิน 5 ระดับ

ตัวอย่าง

Low 1 มีการควบคุมดี 1 เพียงพอ

Medium Low 2 มีการควบคุมค่อนข้างดี 2 พอใช้

Medium 3 มีการควบคุมปานกลาง 3 พอใช้

Medium Hight 4 มีการควบคุมค่อนข้างอ่อน 4 ต้องปรับปรุง

Hight 5 มีการควบคุมอ่อน 5 ต้องปรับปรุง

การประเมินระบบการควบคุมโอกาสท่ีจะเกิด/ผลกระทบ (5 ระดับ)
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ผลคะแนน (1)*(2) ระดับความเส่ียง ความหมาย

 1 - 5 1 Low ต ่า

 6 - 10 2 Medium Low ค่อนข้างต ่า

 11 - 15 3 Medium ปานกลาง

 16 - 20 4 Medium Hight ค่อนข้างสูง

 21 - 25 5 Hight สูง

ผลประเมินระดับความเส่ียงก่อน IC
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กระดาษท าการ : แบบประเมิน COSO องคประกอบของการควบคุมภายใน  5  ดาน  17 หลักการ 

ผลคะแนน เกณฑ์ประเมิน การประเมินระบบการควบคุม การแปลความหมาย

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1 Low Low มีการควบคุมดี เพียงพอ

2. การประเมินความเส่ียง 1 Low Medium Low มีการควบคุมค่อนขา้งดี
พอใช้

3. กิจกรรมการควบคุม 1 Low Medium มีการควบคุมปานกลาง
พอใช้

4. สารสนเทศ และการส่ือสาร 1 Low Medium Hight มีการควบคุมค่อนขา้งอ่อน
ต้องปรับปรุง

5. กิจกรรมติดตามผล 1 Low Hight มีการควบคุมอ่อน
ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินโดยรวม 1 Low

ผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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 องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 1 Low

1 Low

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า

1.1  คณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กรก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติท่ีอยู่บนหลักความซ่ือตรง

และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง
Low

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน และการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 1 1

       1.1.2 การปฏิบัติต่อนิสิต ผู้ปกครอง ผู้รับบริการและบุคคลภายนอก 1

1.2  มีข้อก าหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรงและรักษา

จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง
Low

       1.2.1  มีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ท่ีเหมาะสม 1 1

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับองค์กร ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

1

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 1

       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่

ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมท้ังมี

การเผยแพร่ข้อก าหนดจรรยาบรรณ ให้แก่พนักงานได้รับทราบและถือปฎิบัติ

1

1.3    มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ Low

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลหน่วยงานภายในองค์กร โดยฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับ

ดูแลการปฏิบัติงาน

1
1

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1

       1.3.3 การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 1

1.4       มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซ่ือตรงและการ

รักษาจรรยาบรรณ
Low

       1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 1 1

       1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลา

อันควร

1

       1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าท่ีขัดต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ

ภายในเวลาอันควร

1

1. องค์กรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงความสมบูณณ์แบบและจริยธรรม
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1 Low

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ

คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

1

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีชัดเจนและวัดผลได้ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

1

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้องค์กรก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

1

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กร และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ ได้

1

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ธุรกิจกับองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด 

อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ

1

2.6 คณะกรรมการมีการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายในในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมท้ังการ

สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการส่ือสาร และการ

ติดตาม

1

1 Low

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมท้ังทางด้านการด าเนินงานและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีส าคัญ ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงาน

ตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชัดเจน เป็นต้น

1

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในองค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล

1

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

1

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากับดูแล การควบคุม และพัฒนาการด าเนินการด้านการ

ควบคุมภายใน

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้

องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
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1 Low

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า

4.1  องค์กรมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ี

เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติน้ันอย่างสม ่าเสมอ

1

4.2  องค์กรมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้

ผู้บริหารและพนักงานทราบ

1

4.3  องค์กรมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ี

เหมาะสมอย่างทันเวลา

1

4.4  องค์กรมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบท่ีปรึกษา 

ระบบพ่ีเล้ียง และการฝึกอบรม

1

4.5 องค์กรมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง การเตรียมผู้บริหาร ในต าแหน่งท่ีส าคัญ 1

1 Low

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ

การควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีท่ีจ าเป็น

1

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาท้ังเร่ืองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวัตถุประสงค์ในระยะส้ันและระยะยาวของ

องค์กร

1

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยง

กับความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย

1

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันท่ีมากเกินไปในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

บุคลากรแต่ละคน

1

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
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1 Low

1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

6.1  องค์กรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และเหมาะสมกับการ

ด าเนินงานในขณะน้ัน โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดง

ถึงสิทธิหรือภาระผูกพันขององค์กรได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 

ถูกต้อง

1

6.2 องค์กรก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส าคัญ เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของรายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงาน

1

6.3 รายงานทางการเงินขององค์กรสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง 1

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหน่ึงของ

วัฒนธรรมขององค์กร

1

1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

7.1 องค์กรระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานท้ังระดับองค์กร 

หน่วยงานภายใน ส่วนงานต่าง ๆ ฝ่าย / ส านัก / และงานต่าง ๆ

1

7.2 องค์กรวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 1

7.4 องค์กรได้ประเมินความส าคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาท้ังโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

1

7.5 องค์กรมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เส่ียงน้ัน (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing)

1

องค์ประกอบท่ี 2 กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับกำร

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุมท่ัวท้ัง

องค์กร
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1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

8.1 องค์กรประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ

จัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การท่ีผู้บริหาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ

เปล่ียนแปลงข้อมูลในรายงานท่ีส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซ่ึงทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

1

8.2 องค์กรได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว  รวมท้ังได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  หรือ

ผิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ

1

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต

 และมาตรการท่ีองค์กรด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต

1

8.4 องค์กรได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ท่ีก าหนด

ไว้

1

1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

9.1 องค์กรประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานขององค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว

1

9.2 องค์กรประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานขององค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว

1

9.3 องค์กรประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว

1

8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
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1 Low

1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

10.1  มาตรการควบคุมขององค์กรมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะของ

องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน 

รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ

1

10.2  องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม

กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรม

ด้านการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  และ

ล าดับช้ันการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้สามารถป้องกัน

การทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  

ข้ันตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ข้ันตอนการจัดซ้ือและวิธีการคัดเลือกคู่ค้า  การบันทึก

ข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซ้ือ  ข้ันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้

เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังน้ี

1

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน

 หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

เสมอ

1

10.2.2 กรณีท่ีองค์กรอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ท่ีเก่ียวข้องในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัท

ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู้ยืม การค ้าประกัน องค์กรได้

ติดตามให้ม่ันใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเง่ือนไข  ท่ีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผล

ผูกพันองค์กร เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ

สัญญา เป็นต้น

1

10.3 องค์กรก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม

แบบป้องกันและติดตาม

1

10.4 องค์กรก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ท้ังระดับกลุ่ม

หน่วยงานภายใน ส่วนงาน ฝ่าย งาน แผนก

1

10.5 องค์กรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ี ออกจากกันโดย

เด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าท่ีอนุมัติ  (2) หน้าท่ีบันทึก

รายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

1

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมท่ีช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
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1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

11.1 องค์กรควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ

1

11.2 องค์กรควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม

1

11.3 องค์กรควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 1

11.4  องค์กรควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

1

1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

12.1 องค์กรมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ี

เก่ียวข้องดังกล่าว ต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติท่ีก าหนด เช่น กฎ ระเบียบข้อบังคับของ

กระทรวงท่ีสังกัด หบักเกณฑ์ข้อบังคับขององค์กร   ฯลฯ เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรือน า

ผลประโยชน์ขององค์กรไปใช้ส่วนตัว

1

12.2 องค์กรมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียใน

ธุรกรรมน้ัน

1

12.3 องค์กรมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

เป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากับบุคคลภายนอก

1

12.4 องค์กรมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในรวมท้ังก าหนด

แนวทางให้บุคคลท่ีองค์กรแต่งต้ังให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในหน่วยงานย่อย ถือปฏิบัติ

1

12.5 องค์กรก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ

โดยผู้บริหารและพนักงาน

1

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติขององค์กรได้รับการน าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดย

บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

1

12.7 องค์กรทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 1

11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดส่ิงท่ีคำดหวังและข้ันตอนกำรปฏิบัติ เพ่ือให้

นโยบำยท่ีก ำหนดไว้น้ันสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้
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1 Low

1 Low
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า

13.1 องค์กรก าหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการด าเนินงาน ท้ังข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ีมี

คุณภาพและเก่ียวข้องต่องาน
1

13.2 องค์กรพิจารณาท้ังต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล 1

13.3 องค์กรด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ตัวอย่างข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อองค์กร 

ทางเลือกต่าง ๆ

1

13.4 องค์กรด าเนินการเพ่ือให้กรรมการ ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย

ภายในระยะเวลาข้ันต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด

1

13.5 องค์กรด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย 

เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี

พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วยกับเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น

1

13.6 องค์กรมีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี Low

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 1 1

13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม

ภายใน องค์กรได้แก้ไขข้อบกพร่องน้ันอย่างครบถ้วนแล้ว

1

13. องค์กรมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีก ำหนดไว้

องค์ประกอบท่ี 4 สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information & Communication)

31



ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 1 Low

14.1 องค์กรมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การส่ือสาร

ท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน

1

14.2 องค์กรมีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการองค์กรอย่างสม ่าเสมอ และ   

คณะกรรมการองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน

รายการต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอ

ข้อมูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมท้ังการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้

ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้อง

ขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม

คณะกรรมการ  เป็นต้น

1

14.3 อค์กรจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย

1

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 1 Low

15.1 องค์กรมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี

หรือหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น

1

15.2 องค์กรจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่องค์กรได้อย่างปลอดภัย

1

14. องค์กรส่ือสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในท่ีจ ำเป็นต่อกำร

สนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีวำงไว้

15. องค์กรได้ส่ือสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เก่ียวกับประเด็นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน
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1 Low

1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

16.1 องค์กรจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ

พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน

ติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ

ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น

1

16.2 องค์กรจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ โดยการ

ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

1

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงขององค์กร 1

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ท่ีมีความรู้และ

ความสามารถ

1

16.5 องค์กรก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1

16.6 องค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล     การปฏิบัติงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, IIA)

1

1 Low

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่

17.1 องค์กรประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตามแก้ไข

อย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ
1

17.2 องค์กรมีนโยบำยกำรรำยงำน ดังน้ี Low

17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่า

มีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 

ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ

1

1

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิม

ด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการองค์กร/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายใน

ระยะเวลาอันควร

1

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ

องค์กร/คณะกรรมการตรวจสอบ

1

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนินไปอย่ำง

ครบถ้วน เหมำะสม

17. องค์กรประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหำรระดับสูง

และคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม

องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities)
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