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   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.1 เพื่อเน้นให้นิสิตมีความ
เป็นผู้ประกอบการ 

ระบบการจัดการเรียนการสอนยังไม่
สนับสนนุให้นิสิตมีความเป็น
ผู้ประกอบการเพียงพอ 

- พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
- พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ทุกช่วงวัย  
- พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่ง
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติทางกฎหมาย
และสมรรถนะสากลของอาจารย์ 
- พัฒนานิสติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้นการบูรณา
การองค์ความรู้และพัฒนาระบบในการฝึก
ทักษะนิสติ 
 
 
 
 

รองคณบดี  
(ผศ.ศุภวีร์) / 

ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/ 

ณัฐวุฒิ/กรีฑา  
1 ต.ค.63 – 30 

ก.ย.64 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ
ที่ยอมรับได้ 
- จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้นการบูรณาการ
องค์ความรู้และพัฒนาระบบในการฝึกทักษะ
นิสิตโดยการส่งฝึกงาน และสหิจศึกษา ใน
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานทาง
กฎหมาย และรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร ์
- จัดท าข้อตกลงก่อนปฏบิัติงานประจ าปี เพื่อ
มอบหมายคณาจารย์ในการพัฒนานสิิตให้มี
ทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม และทักษะ
ผู้ประกอบการ ในช่วงเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2564 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคลเพื่อ
พัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะด้านการ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 

จัดการเรียนการสอนที่เนน้ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมแก่นิสิต 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ” ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่าน

ระบบออนไลน์ Casio Webex Meeting  
- พัฒนาทักษะผู้ประกอบการแก่นิสติ โดยการ
ฝึกงาน และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และ
หน่วยงานทางกฎหมาย 
- สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย/ี
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  
- การสัมภาษณผ์ู้ใช้บัณฑติ เช่น ภาคราชการ 
เอกชน เพื่อน าความต้องการมาปรบัปรุง
กระบวนการการพัฒนาบัณฑิต 
- พัฒนาหลักสตูร Non – Degree ความเป็น
ผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมสังคม เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการหารายได้จากแหล่งภายนอก 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 

1.2 เพื่อเน้นให้นิสิตมีทักษะใน
การสร้างนวตักรรมสังคม
(KR.1.1.3,1.2.2) 

ระบบการจัดการเรียนการสอนยังไม่
สนับสนนุให้นิสิตมีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมสังคมเพียงพอ 

1. พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคม ทักษะผู้ประกอบการ และ
ทักษะเชิงปฏิบัติแก่นิสิต 
2. จัดท าข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปี 
เพื่อมอบหมายคณาจารย์ในการพัฒนานิสิตให้
มีทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 
3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อ
พัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมแก่นิสิต 

รองคณบดี  
(ผศ.กฤษฎา) /

ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/ 

ณัฐวุฒิ/กรีฑา / 
ชาโลมา  

1 ต.ค.63 – 30 
ก.ย.64 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ
ที่ยอมรับได้ 
- จัดท าข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อ
มอบหมายคณาจารย์ในการพัฒนานิสิตให้มี
ทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม ในช่วงเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคลเพื่อพัฒนา
อาจารย์ให้มีพัฒนาสมรรถนะดา้นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคมแก่นิสิต 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม
สังคม” ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ Casio Webex Meeting  
- พัฒนาทักษะผู้ประกอบการแก่นิสิต โดยการ
ฝึกงาน และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
และหน่วยงานทางกฎหมาย 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 

2. ด้านการวิจัย 
วัตถุประสงค ์
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ดน้การวิจัยของ
ประเทศ 

 
 
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาต/ิระดับ
มหาวิทยาลยั 

 
 
1. ก าหนดจัดการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบ
โจทย์รัฐบาลและสังคม ในวันที่ 17 มีนาคม 
2564 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้มีการ
ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่ให้นิสติมีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดท าข้อตกลงก่อนปฏบิัติงาน และมอบ
ตัวชีวัดสู่รายบุคคลเพื่อผลักดนัการวิจัย 
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการ
วิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการวิจัย พัฒนาประเด็นวิจัย ชุด
โครงการวิจัย เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดสู่
การยื่นของบประมาณทนุวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
 

 
 

รองคณบดี  
(ผศ.ศุภวีร์)/วีระ 
1 ต.ค.63 – 30 

ก.ย.64 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ
ที่ยอมรับได้ 
- จัดท าข้อตกลงก่อนปฏบิัติงาน และมอบตัวชี
วัดสู่รายบุคคลเพื่อผลักดันการวจิัย 
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง
งานวิจยัรับใช้สงัคม เร่ือง การเขียนชุด
โครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของรัฐบาลและสังคม ในวันที่ 17 
มีนาคม 2564 โดยวิทยากรผู้เชีย่วชาญจาก วช.  
บุคลากรไดน้ าเสนอโครงการวิจยัต่อนักวิจัยพี่
เลี้ยงและผูท้รงคุณวุฒิ และมีกิจกรรมต่อเนื่อง
ทั้งปี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยัในการขอทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 
- จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บุคลากรทั้ง
สายวชิาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ผลิตผล
งานวิจยัที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมสังคมและ
พัฒนาระบบงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการท า
รายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์   

 
 
ยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสอบ
ทานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนใน
การจัดซื้อจัดจ้างของคณะ 

 
 
1. มอบหมายนักวิชาการพสัดุรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกลา่ว รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการ
ท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
2. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสอบทานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในการจัดซือ้จัดจ้างของ
คณะที่เป็นข้อมูลปจัจุบนั และให้
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ผูบ้ริหารสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real time 

 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ  

(ผศ.กฤษฎา) /
หัวหน้าส านักงาน

คณะ/เมวดี  
1 ต.ค.63 – 30 

ก.ย.64 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ
ที่ยอมรับได้ 
- ได้มอบหมายให้ นางเมวดี ขวัญศรี 
นักวิชาการพัสดุรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร และผูท้ี่เก่ียวข้องกับบคุคลดังกล่าว 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาผลประโยชน์ 
- มีการจัดท าฐานข้อมูลใน Excel เพื่อสอบทาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในการจัดซื้อจัด
จ้างของคณะที่เปน็ข้อมูลปัจจบุนั และให้
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ผูบ้ริหารสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real time ผ่าน Google 
drive team  
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 

3.2 เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
รวมถึงปริมาณและความ
ถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ 

ขาดการวิเคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์
ที่จะได้รบั รวมถึงปริมาณและความ
ถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชนท์ี่ได้รบั รวมถึงปริมาณความ
ถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้ช่วยคณบด ี
(อ.หทัยกาญจน์)/ 

กาญจนรัตน์  
1 ต.ค.63 – 30 

ก.ย.64 
 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ
ที่ยอมรับได้ 
- มอบหมายให้นางสากาญจนรัตน์ วรพงศ์
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รบั รวมถึง
ปริมาณความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ 

3.3 เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่
ส าคัญความสามารถเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศที่จ าเปน็ต่อ
การปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 
เช่น การก าหนดบุคคลที่เปน็
ศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ตดิต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่
ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการ

ไม่มีศูนย์ติดต่อเพื่อบริการข้อมูลกลางของ
คณะ 

มอบหมายผู้ปฏบิัติหน้าที่สื่อสารองค์กร เป็น
ศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น
นอกจากที่ได้รับจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน  การจัดประชมุระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะ
หารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 

ผู้ช่วยคณบด ี
(อ.หทัยกาญจน์)/ 

กาญจนรัตน์  
1 ต.ค.63 – 30 

ก.ย.64 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ
ที่ยอมรับได ้

- มอบหมายให้นางสาวกาญจนรัตน์ 
วรพงศ์ ผู้ปฏิบัติหน้าทีส่ื่อสารองค์กรเป็น
ศูนย์กลางในการติดข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับ
จากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูล
จากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัด
ประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรม
พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงาน/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะ
หารือระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจาก
การประชุมคณะกรรมการ 

    

ลายมือชื่อ  
(ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ  ทองขะโชค) 

                คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
                                                                                                                                                            วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 องค์กรแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความ
ซื่อตรง และจริยธรรม 
1.2 องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
1.3 ผู้บริหารขององค์กรจัดให้มีโครงสร้างขององค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้บริหาร 
1.4 ผู้บริหารขององค์กรแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
1.5 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารมีการตัดสินใจโดยยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม มีการก าหนดแนวทาง
มาตรการพร้อมบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การสื่อสารให้บุคคลากรทุกคนถือปฏิบัติ มีการติดตาม
และประเมินผลโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หากพบการ
กระท าที่การฝ่าฝืนจะด าเนินการตามกระบวนการสอบ
ข้อ เท็จจริ ง  และรายงานผู้ บริ หารทราบพร้ อม
ด าเนินการตามแนวทางที่ ได้ก าหนดไว้  มีหน่วย
ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอิสระจากฝ่าย
บริหารมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้
การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล มีการก าหนดให้
บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรมีระบบการประเมินและสร้าง
สร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในความ
ซื่อตรงและจริยธรรมในการด าเนินงานเชื่อมโยงกับการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าปี 

 
ข้อสรุป 

ส ภ า พแ ว ด ล้ อ ม ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ขอ ง                   
คณะนิติศาสตร์ในภาพรวมมีการควบคุมในเหมาะสม 
เพียงพอ โดยผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็นแบบอย่าง
ในการแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความ
ซื่อตรง และจริยธรรม มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

แบบ ปย.4 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
  2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กรไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
2.3 หน่วยงานระบุความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ ง
หน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีจัดการ
ความเสี่ยงนั้น 
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน     
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์
ความเสี่ยงโดยการประเมินความส าคัญและผลกระทบ
ทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้มีการสร้างมาตรการ
และแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็น
การยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)  การลด
ความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 
ทั้งนี้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ผู้บริหารทุกระดับที่
เกี่ยวข้องด าเนินการบริหารจัดการและควบคุมความ
เสี่ยง 

คณะประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น ด้านการเงิน พัสดุ 
และคณะได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า 
ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  
เช่น  ไม่ตั้งเป้าหมายของคณะไว้สูงเกินความเป็นจริง
จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ 
โดยใช้การสื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึง ความชอบ
ด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนว
ปฏิบัติที่ดีทั้งนี้คณะได้ด าเนินการทบทวนแผนบริการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายในรายไตรมาส โดยประเมิน
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินพันธกิจ และได้ก าหนด
มาตรการที่ตอบสนองความต่อปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง มี
การรายงานด้านการเงินแบบ Real-Time มีการสื่อสาร
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้
บุคลากรรับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแผนในการ
ประชุมบุคลากร และมีการติดตามการด าเนินงานทุก
ไตรมาส 

แต่อย่ า ง ไรก็ตามยั งขาดการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานขององค์กร การควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อสรุป 

การประเมินการควบคุมภายในของคณะใน
ภาพรวมเหมาะสม เพียงพอ โดยคณะได้น าระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ของ COSO มาใช้ และมีการจัดการ
กับความเสี่ยง ต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปมีการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยง มีความชัดเจน ระบบรายงานทางการเงิน
แบบ Real-Time และมีการสื่อสารแผนบริการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็
ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่ง
ได้รายงานไว้แล้ว 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้
3.2 หน่วยงานจัดให้มีการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วยผลส า เร็จที่ คาดหวั งและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
3.3 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ผู้บริหารได้ก าหนดโครงสร้างตามพันธกิจโดยน า
กลยุทธ์มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้ส่วน
งานบรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีการก าหนดข้อตกลงก่อนการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งก าหนด
แผน พัฒนาบุ คล ากร โดยมุ่ ง เ น้ น ให้ บุ คล า ก รมี
ความสามารถ และก าหนดโครงสร้างการบริหารโดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบแบบกลุ่มทั้งนี้ได้มีการติดตาม
รายไตรมาส และรายปี 

แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
นอกจากนี้ยังขาดการก าหนดความเชื่อโยงระหว่างการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน
และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 
ข้อสรุป 

ในภาพรวม คณะมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม
เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
การปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยังต้องมี
การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได้รายงานไว้
แล้ว 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 หน่วยงานจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด 
4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
4.3 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

   มหาวิทยาลัย/คณะได้จัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายใน เช่น ระบบการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การเงิน พัสดุ งาน
บุคคล งานสารบรรณ งานการประชุม การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น และมีการสื่ อสารให้
บุคลากรเข้าใจและเห็นความส าคัญของการใช้ระบบ
ดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร เพ่ือการควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่
จะได้รับ รวมถึงประมาณและความถูกต้องของข้อมูล 
การรายงานข้อมูลที่ส าคัญความสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่
เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมูล อ่ืน
นอกจากที่ ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้ งการติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  
การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะ
ห า รื อ ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 
     อย่างไรก็ตามยังไม่มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่ยังเหมาะสม หรือสามารถเข้าถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญองขององค์กร  
ข้อสรุป 

ส า รสน เทศและกา รสื่ อ ส า ร ในภ า พร ว ม                  
มีการควบคุมในระดับเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมี
การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได้รายงานไว้
แล้ว 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
5.2 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร
และผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไข
อย่างเหมาะสม 

ผู้บริหารระดับสูงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ทั้งในด้านจริยธรรมและข้อห้ามตามกฎหมายและ
ด าเนินการตรวจสอบให้ เป็นไปตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต เป็น
บุคคลคนละกลุ่มกับผู้ปฏิบัติหน้าที่   รวมถึงมีการ
ด าเนินการในกรณีที่ได้รับสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในและด าเนินการเพ่ือติดตามวิเคราะห์เพ่ือ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาย่างทันท่วงที  
ข้อสรุป 

กิจกรรมการติดตามผลในภาพรวมมีการควบคุม
ในระดับเพียงพอ  

ผลการประเมินโดยรวม :- 
คณะนิติศาสตร์มีการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะท าให้การ

ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้แล้วดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

2. ปรับปรุงการก าหนดความเชื่อโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 

3. ปรับปรุงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงประมาณและความถูกต้องของข้อมูล  
4. ปรับปรุงกระบวนการรายงานข้อมูลที่ส าคัญความสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมูล
อ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัด
ประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 

 
 

            
                   (ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

                                  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
                                 30 กันยายน  2564 
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 
(7) 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือวัดประเมินผลใน
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 

 
ยังไม่มีระบบการวัดการ
ประเมินผลที่เน้นการจัด
สอบแบบอัตนัยที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 
ก าหนดหลักเกณฑ์กลาง
ในการวัดและประเมินผล 
โดยคะแนนเก็บ 40 
คะแนนสอบปลายภาค 
60  (สามารถมีสอบกลาง
ภาค หรือจะสอบปลาย
ภาคอย่างเดียวได้ตาม
ความเหมาะสม)  โดย
วางแผนกลางภาคเป็น
การสอบออนไลน์ และ
สอบปลายภาคเป็นการ
สอบในห้องเรียน   
 

 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
วิธีการวัดประเมินผล
ยังไม่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับ
บริบทของรายวิชา  

 
1. อบรมการวิธีการวัด
ประเมินผลให้หลากหลาย
และสอดคล้องกับบริบทของ
รายวิชา 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนพัฒนาสารสนเทศที่
ตอบสนองในการวัด
ประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และงาน
พัฒนานิสิต (ผศ.ศุภ
วีร์  เกลี้ยงจันทร์)/
ประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์/งาน
บริการการศึกษา 
พฤษภาคม 2565 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 
(7) 

2. ด้านการบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค ์
2.1 ส่งเสริมด าเนินการ
หลักสูตรต่อเนื่องและการ
บริการวิชาการเพื่อการหา
รายได้เชิงรุก 

 
 
ยังไม่มีการด าเนินการ
หลักสูตรต่อเนื่องและการ
บริการวิชาการเพื่อการหา
รายได้เชิงรุก 

 
 
1. มีหลักสูตรเรียนล่วงหน้า 
(Pre-degree) ทีไ่ด้รับการ
อนุมัติให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ ตั้งแตป่ี
การศึกษา 2563 แต่ยังไม่มี
การด าเนินการในเชิงรุก 
2. มอบหมายคณาจารย์
ด าเนินการบริการวิชาการ
เพื่อหารายได้ เช่น การ
รับจ้างวิจัย การจัดโคตงการ
บริการวิชาการ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ 

 
 
ยังไม่มีการผลักดันให้มี
การด าเนินการ
หลักสูตรต่อเนื่องและ
การบริการวิชาการเพื่อ
การหารายได้เชิงรุก 

 
 
1. มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
และงานบริการวชิาการ
ด าเนินการหลักสูตรต่อเนื่อง
และการบริการวิชาการเพื่อ
การหารายได้เชิงรุก 
2. จัดท าข้อตกลงก่อน
ปฏิบัติงานโดยมอบหมาย
คณาจารย์บางกลุ่มที่เน้นการ
บริการวิชาการเพื่อแสวงหา
รายได้ให้กับองค์กร 

 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ย
พัฒนาความเปน็

ผู้ประกอบการ (ผศ.ชลี
รัตน์  มเหสักขกุล)/
สุดารัตน์ ต าฝา้ย 

เมษายน  2565 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 
(7) 

3. ด้านการวิจัย 
วัตถุประสงค ์
3.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ดน้การวิจัยของ
ประเทศ 

 
 
บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัย
ระดับชาติ/ระดบั
มหาวิทยาลยั 

 
 
1. มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัย 
2. มีการร่วมพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดยจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการส่งเสริมการผลิต
งานวิจยัที่ให้นิสิตมสี่วนร่วม 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 

 
 
ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ร ะ ดั บ ห นึ่ ง แ ต่ ยั ง ไ ม่
เพียงพอ 

  
 
5. ก าหนดจัดการวิจัยแบบ
บูรณาการที่ตอบโจทย์รัฐบาล
และสังคม ในวนัที่ 13 มกราคม 
2564 
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรียนรู้มีการส่งเสริมการ
ผลิตงานวิจัยที่ให้นิสิตมีสว่น
ร่วมอย่างต่อเนื่อง 
7. จัดท าข้อตกลงก่อน
ปฏิบัติงาน และมอบตัวชีวัดสู่
รายบุคคลเพื่อผลักดันการวิจัย 

 
 

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและงาน
พัฒนานิสติ / 
วีระ  ชุมช่วย 

เมษายน 2565 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ 
4.1  เพ่ือให้องค์กรประเมิน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การด าเนินงานที่อาจมี

ยังไม่มีระบบการประเมิน
รูปแบบการด าเนินงานที่
อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร 
และมาตรการตอบสนอง 

1. มีการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ผ่านระบบ 
Casio WebEx Meeting 
และ TSU MOOC เป็น
หลัก และมีการใช้การ

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ 

ยังไม่มีระบบการ
ประเมินรูปแบบการ 
การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ เพ่ือหา
มาตรการควบคุม

มอบหมายประธานสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และงานบริการ
การศึกษาด าเนินการประเมิน
รูปแบบการ การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ทั้งระบบ 

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและงาน

พัฒนานิสติ  
/ประธานสาขาวิชา
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 
(7) 

ผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการ
เงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

เพ่ือ การควบคุมภายใน
ในกระบวนการที่ส าคัญ 
ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 

จัดการสอนระบบ
ออนไลน์รูปแบบอ่ืน
ผสมผสาน แต่ยังไม่มีการ
มอบหมายผู้ด าเนินการ
ประเมินรูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนอง
การการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พร้อมหามาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

นิติศาสตร์/งาน
บริการการศึกษา 
พฤษภคม 2565 

2.2 เพ่ือให้องค์กรมี
กระบวนการสื่อสารข้อมูล
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน  

ยังไม่มีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม และ
เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกอย่างแท้จริง 
ได้แก่ คู่ส่งมอบด้านพัสดุ, 
ผู้ปกครอง, ลูกค้าใน

1. มีช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูล ได้แก่ เวปไซต์คณะ
, สื่อสังคมออนไลน์ และ
การสื่อสารเป็นรายครั้ง
ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
แต่ยังไม่มีการสื่อสารใน
เชิงรุก และใช้ช่องทางท่ี

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ 

ช่องทางการสื่อสาร
ยังไมเ่หมาะสม และ
ไม่สามารถเข้าถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกอย่างแท้จริง  

1. มอบหมายนักวิชาการพัสดุ
ด าเนินการสื่อสารเกี่ยวกับ
การจัดซื่อจัดจ้างในเชิงรุก 
และพัฒนากระบวนการ
สื่อสารข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนานวัตกรรม/ 
เมวดี/กาญจนรัตน์  

มีนาคม 2565 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงาน/

วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
 

(2) 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
(3) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ / 
ก าหนดเสร็จ 

 
(7) 

อนาคต และสถาน
ประกอบการ  

เหมาะสมที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง 
 

2. มอบหมายเจ้าหน้าที่
สื่อสารองค์กร ด าเนินการ
ส ารวจช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพ่ือสามารถเข้าถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
ได้แก่ ผู้ปกครอง, ลูกค้าใน
อนาคต และสถาน
ประกอบการ และด าเนินการ
สื่อสารองค์ในเชิงรุกต่อไป 

 
 

  
 (ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค)  

                                                                                                  คณบดีคณะนิติศาสตร ์
                                                                                                                                                               วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 1 
กระดาษท าการ 

แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน 17 หลักการ  
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กระดาษท าการ : แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  5  ด้าน  17 หลักการ 

ผลคะแนน เกณฑ์ประเมนิ การประเมินระบบการควบคุม การแปลความหมาย

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1 Low Low มีการควบคุมดี เพียงพอ

2. การประเมินความเส่ียง 0.92 Low Medium Low มีการควบคุมคอ่นขา้งดี
พอใช้

3. กิจกรรมการควบคุม 1 Low Medium มีการควบคุมปานกลาง
พอใช้

4. สารสนเทศ และการส่ือสาร 0.83 Low Medium Hightมีการควบคุมคอ่นขา้งอ่อน
ต้องปรับปรุง

5. กิจกรรมติดตามผล 1 Low Hight มีการควบคุมอ่อน
ต้องปรับปรุง

ผลการประเมนิโดยรวม 0.95 Low

ผลการประเมนิ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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                                     องค์ประกอบที ่1 สภาพแวดล้อม
การควบคุม (Control Environment)     

1 Low 

   
 

 

1.  องค์กรแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรงความสมบูณณ์
แบบและจริยธรรม  

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า  
1.1  คณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กรก าหนด
แนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยู่บนหลกัความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่
ครอบคลุมถึง 

    

Low 

 
       1.1.1  การปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน และการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

1   
1 

 
       1.1.2 การปฏิบัติต่อนิสิต ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ
และบุคคลภายนอก  

1   
  

 
1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร
และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

    
Low 

 
       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ 
ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ท่ีเหมาะสม 

1   
1 

 
       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอัน
ท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

1   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า  
       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืน
ข้อก าหนดข้างต้น 

1   
  

 
       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น 
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลง
นามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  
รวมท้ังมีการเผยแพร่ข้อก าหนดจรรยาบรรณ ให้แก่
พนักงานได้รับทราบและถือปฎิบัติ 

1   

  

 
1.3    มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

    
Low 

 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลหน่วยงานภายใน
องค์กร โดยฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน 

1   
1 

 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1      
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร 

1   
  

 
1.4       มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

    
Low 

 
       1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการ
ฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

1   
1 

 
       1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือ
จัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร  

1   
  

 
       1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าท่ีขัดต่อหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร 

1   
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล 
การควบคุม และพัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า  
2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยก
จากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

1   
  

 
2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานท่ีชัดเจนและวัดผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

1   
  

 
2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้องค์กรก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

1   

  

 
2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์กร และมีความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญในเรื่อง
นั้นๆ ได้ 

1   

  

 
2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมี
ความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ผลประโยชน์ธุรกิจกับองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เป็นอิสระ 

1   

  

 
2.6 คณะกรรมการมีการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ
เร่ืองการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมท้ังการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการ
ติดตาม     

1   
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3.  ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจใน
การสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า  
3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมท้ังทางด้านการด าเนินงานและกฎหมาย รวมถึง
การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ี
ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ี
ชัดเจน เป็นต้น   

1   

  

 
3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในองค์กร 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

1   
  

 
3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

1   
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4. องค์กรแสดงถึงความมุง่มั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ 

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า  
4.1  องค์กรมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา 
และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ี
เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
วิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ าเสมอ 

1   

  

 
4.2  องค์กรมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี 
และการจัดการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบ 

1   

  

 
4.3  องค์กรมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
ส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ี
เหมาะสมอย่างทันเวลา 

1   
  

 
4.4  องค์กรมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบท่ีปรึกษา 
ระบบพี่เลี้ยง และการฝึกอบรม 

1   
  

 
4.5 องค์กรมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่ง การเตรียมผู้บริหาร ในต าแหน่งท่ีส าคัญ 

1   
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่    
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการ
สื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีท่ีจ าเป็น 

1   

  

 
5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว
ขององค์กร 

1   

  

 
5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและ
การให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง
กับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในด้วย 

1   

  

 
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการ
สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากรแต่ละคน 

1   
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องค์ประกอบที ่2 การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 0.92 Low 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

6.1  องค์กรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยท่ัวไป และเหมาะสมกับการด าเนินงานใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมี
ตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
องค์กรได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 

1   

 

 

6.2 องค์กรก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน 
โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการ
เงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของรายรับ-รายจ่ายใน
การด าเนินงาน 

1   

 

 

6.3 รายงานทางการเงินขององค์กรสะท้อนถึงกิจกรรม
การด าเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง 

1   
 

 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จน
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร 

1   
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

7.1 องค์กรระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานท้ังระดับองค์กร หน่วยงานภายใน ส่วน
งานต่าง ๆ ฝ่าย / ส านัก / และงานต่าง ๆ   

1   
 

 

7.2 องค์กรวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจาก
ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1   

 

 

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง
ขององค์กร 

1   
 

 

7.4 องค์กรได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดย
พิจารณาท้ังโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้น  

1   
 

 

7.5 องค์กรมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น 
(acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับ
ความเส่ียง (sharing) 

1   
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

8.1 องค์กรประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท ารายงาน
ทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัป
ชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls)  การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานท่ีส าคัญ  การได้มาหรือใช้
ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นต้น 

1   

 

 

8.2 องค์กรได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมท้ังได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า 
ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  หรือ
ผิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ 

1   

 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม
ผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ี
องค์กรด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

1   

 

 

8.4 องค์กรได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ท่ีก าหนดไว้ 

1   
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

0.67 
Medium 

Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

9.1 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
องค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว  

1   

 

 

9.2 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด าเนินงาน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กร การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  1 

 

 

9.3 องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

1   
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องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 1 Low 
10. องค์กรมมีาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

10.1  มาตรการควบคุมขององค์กรมีความเหมาะสมกับ
ความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

1   

 
 

10.2  องค์กรมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ท่ัวไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  และล าดับ
ชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
รัดกุม  เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละ
ระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกคู่ค้า  การบันทึกข้อมูลรายละเอียด
การตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ 
การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

1   

 
 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท า
รายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์รวมท้ังมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ 

1   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

10.2.2 กรณีท่ีองค์กรอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว 
เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ าประกัน 
องค์กรได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตาม
เง่ือนไข  ท่ีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันองค์กร 
เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมีการทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

1   

 
 

10.3 องค์กรก าหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบป้องกัน
และติดตาม 

1   

 
 

10.4 องค์กรก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับของ
องค์กร เช่น ท้ังระดับกลุ่มหน่วยงานภายใน ส่วนงาน ฝ่าย 
งาน แผนก  

1   

 
 

10.5 องค์กรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 
ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าท่ีอนุมัติ  (2) หน้าท่ีบันทึก
รายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าท่ีในการ
ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน      

1   
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี 
เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

11.1 องค์กรควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 

1   

 
 

11.2 องค์กรควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

1   

 
 

11.3 องค์กรควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

1   
 

 

11.4  องค์กรควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การ
พัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

1   

 
 

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งไดก้ าหนดสิ่งที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได ้

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

12.1 องค์กรมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรม
ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ต้องผ่าน
ขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น กฎ ระเบียบข้อบังคับของ
กระทรวงท่ีสังกัด หบักเกณฑ์ข้อบังคับขององค์กร   ฯลฯ 
เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ขององค์กรไป
ใช้ส่วนตัว   

1   

 
 

12.2 องค์กรมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
กระท าโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น 

1   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

12.3 องค์กรมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากับบุคคลภายนอก 

1   

 
 

12.4 องค์กรมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในรวมท้ังก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีองค์กร
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในหน่วยงานย่อย ถือ
ปฏิบัติ   

1   

 
 

12.5 องค์กรก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน า
นโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน 

1   

 
 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติขององค์กรได้รับการ
น าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

1   

 
 

12.7 องค์กรทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ 

1   
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

องค์ประกอบที ่4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 0.83 Low 
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ แปลค่า  
13.1 องค์กรก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูล
จากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

1   
 

 

13.2 องค์กรพิจารณาท้ังต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึง
ปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  

1   
 

 

13.3 องค์กรด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่าง
เพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
องค์กร ทางเลือกต่าง ๆ  

1   

 
 

13.4 องค์กรด าเนินการเพื่อให้กรรมการ ได้รับหนังสือนัด
ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลท่ี
จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

1   

 
 

13.5 องค์กรด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถาม
ของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเร่ือง
ท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

1   

 
 

13.6 องค์กรมกีารด าเนินการดังต่อไปนี ้     Low  
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็น
หมวดหมู ่

1   
1 

 
13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบ
ภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน องค์กรได้แกไ้ข
ข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

1   
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วาง
ไว้  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 1 Low 
14.1 องค์กรมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การส่ือสารที่เหมาะสม เพ่ือ
สนับสนุนการควบคุมภายใน  

1   

 
 

14.2 องค์กรมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการ
องค์กรอย่างสม่ าเสมอ และ   คณะกรรมการองค์กรสามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่
เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากท่ี
ได้รับจากผู้บริหาร รวมท้ังการติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ผู้สอบบัญช ี  ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การ
จัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

1   

 
 

14.3 อค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กรได้อย่าง
ปลอดภัย 

1   
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกบัประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
การควบคุมภายใน  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 0.5 Medium 
15.1 องค์กรมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัด
ให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น 

  1 

 
 

15.2 องค์กรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทาง
ลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่องค์กรได้อย่าง
ปลอดภัย 

1   
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องค์ประกอบที ่5 กจิกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 1 Low 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
การควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

16.1 องค์กรจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
จริยธรรมและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบัต ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นต้น 

1   

 
 

16.2 องค์กรจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีวางไว้ โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

1   

 
 

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

1   
 

 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผู้ท่ีมีความรู้และความสามารถ 

1   

 
 

16.5 องค์กรก าหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

1   
 

 

16.6 องค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรฐานสากล     การปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

1   
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 

1 Low 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
 

17.1 องค์กรประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผล
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้
อย่างมีนัยส าคัญ 

1   

 
 

17.2 องค์กรมีนโยบายการรายงาน ดังนี้     Low  
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการโดย
พลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือ
มีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

1   

1 

 
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ พร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มด าเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการองค์กร/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 

1   

 
 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการองค์กร/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1   
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ภาคผนวก 2 
กระดาษท าการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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กระดาษท าการ : การวเิคราะห์ความเส่ียงและการประเมินผลการควบคุมภายใน  
  

       

  

วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมทีม่ีอยู่  
C 

ประเมินระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการประเมิน 
R*C 

R 

1. เพื่อให้องค์กรประเมิน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การด าเนินงานที่อาจมี
ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร 
การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน 
ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ยังไม่มีระบบการ
ประเมินรูปแบบการ
ด าเนินงานที่อาจสง่ผล
กระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร 
และมาตรการ
ตอบสนอง เพื่อ การ
ควบคุมภายในใน
กระบวนการทีส่ าคัญ 
เช่น รายงานดา้นการ
ติดตามงานวิจัยของ
บุคลากร, การเบิก
จ่ายเงินตามแผนการจัด
กิจกรรม/โครงการ
ประจ าปี   

5 5 5 1. มีติดตามและรายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการทกุ
เดือน แต่ยังไม่มีการประเมิน
รูปแบบการด าเนินงานที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงาน
ขององค์กร 
2. มีการติดตามการด าเนนิงาน
โครงการวิจัยทุก 6 เดือน 8 
เดือน และ 12 เดือน แต่ยังไม่มี
การประเมินรูปแบบการ
ด าเนินงานที่อาจสง่ผลกระทบตอ่
การด าเนินงานขององค์กร 

4 4 R1 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมทีม่ีอยู่  
C 

ประเมินระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการประเมิน 
R*C 

R 

2. เพื่อให้องค์กรมี
กระบวนการสื่อสารข้อมูล
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนนุ
การควบคุมภายใน เชน่ 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานศิษย์เก่าสัมพนัธ์  
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 

ยังไม่มีกระบวนการ
สื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอกองค์กร
อย่างมีประสทิธิภาพ   

5 5 5 1. มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก แต่ยังไม่เชงิ
รุก และยังมีการส ารวจช่องการ
สื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มปีระสทิธิภาพ 

4 4 R2 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมทีม่ีอยู่  
C 

ประเมินระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการประเมิน 
R*C 

R 

3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร และผูท้ี่เก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกลา่ว รวมทั้ง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตาม
และสอบทานการท า
รายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์   

ยังไม่มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อสอบทานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชนท์ับ
ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของคณะ 

5 5 5 1.  ได้มอบหมายให้  นักวิชาการ
พัสดุรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบ
ทานการท ารายการระหว่างกัน 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทาผลประโยชน์2. มีการจัดท า
ฐานข้อมูลใน Excel เพื่อสอบ
ทานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ
ที่เป็นข้อมูลปัจจบุัน และให้
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/
ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
แบบ Real time ผ่าน Google 
drive team  

2 2 R3 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมทีม่ีอยู่  
C 

ประเมินระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการประเมิน 
R*C 

R 

4. เพื่อให้เกิดความเชื่อ
โยงระหว่างการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
กระบวนการปฏบิัติงาน
และการควบคุมทั่วไปของ
ระบบสารสนเทศ 

ขาดความเชื่อโยง
ระหว่างการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการ
ควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 4 1. ส่งเสริมให้บุคลกรใช้ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย/
คณะ ทั่วทั้งองค์กร 
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตาม
การน าระบบ ระบบสารสนเทศ 
และเสนอข้อมูลเพื่อปรับปรุง
พัฒนางานต่อผู้บริหารที่เก่ียวขอ้ง 

2 2 R4 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมทีม่ีอยู่  
C 

ประเมินระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการประเมิน 
R*C 

R 

5. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชนท์ี่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและ
ความถูกต้องของข้อมูล
สารสนเทศ  

ขาดการวิเคราะห์ต้นทนุ
และผลประโยชนท์ี่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณ
และความถูกต้องของ
ข้อมูลสารสนเทศ  

5 5 5 1. มีการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบของมหาวิทยาลยั เช่น 
ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ระบบบัญชี 3 มิติ  2. มีการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่าน 
Google Drive team เพื่อให้
ผู้บริหารและบุคลากรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้
ประโยชน์3. มีการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศผา่นเวปไซต์ของคณะ4. 
มอบหมายให้บุคลากรทีร่ับผดิชอบ
งานสื่อสารองค์กร วิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึง
ปริมาณความถูกต้องของข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 

2 2 R5 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมทีม่ีอยู่  
C 

ประเมินระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการประเมิน 
R*C 

R 

6. เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่
ส าคัญความสามารถเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่
ต้องการ เช่น การก าหนด
บุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อ
เพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ข้อมูลอื่นนอกจากท่ีไดร้ับ
จากผู้บรหิาร รวมทั้งการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่
คณะกรรมการร้อง 
 
 

ไม่มีศูนย์ติดต่อเพื่อ
บริการข้อมูลกลางของ
คณะ 

5 5 5 1. มอบหมายผู้ปฏิบัติหนา้ที่
สื่อสารองค์กร เป็นศูนย์ติดต่อ
เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น
นอกจากที่ได้รับจากผูบ้ริหาร 
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูล
จากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหาร
ตามที่คณะกรรมการร้องขอ การ
จัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ 

2 2 R6 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมทีม่ีอยู่  
C 

ประเมินระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการประเมิน 
R*C 

R 

7. เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่
เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
เพื่อสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามที่ก าหนด
ไว้ สามารถสื่อสารข้อมูล
ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนนุให้การควบคุม
ภายในสามารถด าเนนิไป
ได้ตามทีว่างไว้ และ
สามารถสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอก 
เก่ียวกับประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ยังไม่มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล และใช้ใน
การสื่อสารให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

4 5 4 1. มีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลแต่
ไม่ได้แชร์ให้กับผูเ้กี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้2. มีการเผยแพร่
ข้อมูลส าคญัในเวปไซต์คณะ3. มี
การรายงานข้อมลูส าคัญใหผู้้บริหาร
ทราบทุกเดือน4. มีระบบ
สารสนเทศท่ีผู้บริหารสามารถ
เข้าถึงข้อมูล เช่น ระบบ 3 มิติ 
ระบบงานบุคคล ระบบงานสาร
บรรณ ระบบงานทะเบียน เป็น
ต้น5. มีการสื่อสารข้อมลู ผา่น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
ประชุมบุคลากร line group 
และเวปไซต์คณะ6. การก าหนด
ประเภทของข้อมูลที่ส าคญัและ
ปรับปรุงระบบการจดัเก็บข้อมลูให้
เป็นเป็นปัจจุบันและผู้บริหาร/
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
โดยใช้ Google drive team และมี
การก าหนดสิทธ์ิให ้

2 2 R7 



47 
 

วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) 

การควบคุมทีม่ีอยู่  
C 

ประเมินระบบการ
ควบคุม 

(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

    
โอกาส  

(1) 
ผลกระทบ 

(2)    

ผลการประเมิน 
R*C 

R 

     7. ปรับปรุงระบบรายงานทาง
การเงิน ให้มีลักษณะ Real-
Time 8. การปรับปรุงระบบการ
สื่อสารให้มีความถี่ที่เหมาะสม
ตามประเภทของข้อมูลและ
กลุ่มเป้าหมาย4. ปรับปรุงระบบ
การสื่อสารโดยการเพิ่มช่องทาง
และความถี่ในการสื่อสารแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
และมีการก าหนดสิทธ์ิให ้
 
 
 
 
 
 

2 2 R7 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

8. เพื่อให้สร้างความ
เข้าใจ และการรับรู้
เก่ียวกับทิศทางของ
องค์กร 

บุคลากรไม่รับรู้และ
เข้าใจทิศทางขององค์กร 

5 5 5 1. ผู้น าระดบัสูงถ่ายทอดทิศทาง 
และแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
คณะให้บุคลากรรับทราบในที่
ประชุมบุคลากรทุกคร้ัง  
2. สื่อสารทิศทางองค์กรใน
รูปแบบตา่งๆ เชน่ เวปไซต์ ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ  

2 2 R8 

9. เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติโดยการจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปี
และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่ชดัเจนใน
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย 

ระบบติดตามงานยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

5 5 5 1. ผู้น าระดบัสูงถ่ายทอดทิศทาง 
และแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
คณะให้บุคลากรรับทราบในที่
ประชุมบุคลากรทุกคร้ัง 2. 
สื่อสารทิศทางองค์กรในรูปแบบ
ต่างๆ เชน่ เวปไซต์ ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ  

1 1 R9 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

10.  เพื่อให้บุคคลากร
แสดงออกถึงความยึดมั่น
ในคุณค่าของความซื่อตรง 
(integrity) และจริยธรรม 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีไมไ่ด้
สร้างแรงจูงให้บุคลากร
ยึดมั่นในความซื่อตรง
และจริยธรรม 

5 5 5 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง และ
มีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความ
ซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนนิงาน ที่
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนา้ที่
ประจ าวนั และการตัดสนิใจใน
เร่ืองต่าง ๆ  รวมถึงการปฏิบัติตอ่
นิสิต ผู้รบับริการบุคคลภายนอก 
และการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลยั
ทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2552 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ 
 
 
 
 

1 1 R3 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

11. เพือ่ให้องค์กรมีขอ้มูล
ที่เกี่ยวขอ้งและมีคุณภาพ 
เพื่อสนับสนนุให้การ
ควบคุมภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามที่ก าหนด
ไว ้สามารถสื่อสารข้อมูล
ภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึ
วัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุม
ภายในสามารถด าเนินไป
ได้ตามที่วางไว้ และ
สามารถสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอก 
เกี่ยวกบัประเด็นทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ยังไม่มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อเป็น
ฐานข้อมูล และใช้ใน
การสื่อสารให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

4 5 4 1. มีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล
แต่ไม่ได้แชร์ให้กับผู้เก่ียวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้2. มีการ
เผยแพร่ข้อมูลส าคัญในเวปไซต์
คณะ3. มีการรายงานข้อมูล
ส าคัญให้ผู้บริหารทราบทุก
เดือน4. มีระบบสารสนเทศที่
ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล 
เช่น ระบบ 3 มิติ ระบบงาน
บุคคล ระบบงานสารบรรณ 
ระบบงานทะเบียน เป็นตน้5. มี
การสื่อสารข้อมูล ผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุม
บุคลากร line group และเวป
ไซต์คณะ6. การก าหนดประเภท
ของข้อมูลที่ส าคัญและปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
เป็นปัจจบุันและผูบ้ริหาร/ 

2 2 R4 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

     ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ โดยใช้ Google drive team 
และมีการก าหนดสทิธิ์ให้7. 
ปรับปรุงระบบรายงานทาง
การเงิน ให้มีลักษณะ Real-
Time 8. การปรับปรุงระบบการ
สื่อสารให้มีความถี่ที่เหมาะสม
ตามประเภทของข้อมูลและ
กลุ่มเป้าหมาย4. ปรับปรุงระบบ
การสื่อสารโดยการเพิ่มช่องทาง
และความถี่ในการสื่อสารแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

12. ลดโอกาสในการ
ทุจริตในการเบิกจ่ายสอน
ภาคสมทบ 

คณาจารย์มีโอกาสที่เกิด
ผิดพลาดในการลง
ชั่วโมงสอนเพื่อเบิกจ่าย
ตามหลักเกณฑ์ 

5 5 5 1. มีการตรวจสอบ และควบคุม 
จ านวนคาบสอนในแตล่ะรายวิชา 
โดยเจา้หน้าท่ีการเงินของคณะ และ
งานบริการการศึกษา และ
ตารางสอน ตารางลงเวลา บันทึก
การขอสอนชดเชย ปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลยั และ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่เกีย่วข้อง 
เพื่อให้การเบิกจ่ายตรงตามภารงาน
สอนจริง และไมเ่กินวงเงิน
งบประมาณตามหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าสอนภาคสมทบคณะ
นิติศาสตร์ ภายใต้การควบคุมดูแล
ของ อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ ซึง่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจดั
การศึกษาภาคสมทบ 
2. มีการติดตาม และรายงาน
คณาจารย์ และผู้บริหารทุกเดือน 

1 1 R5 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

12. ลดโอกาสในการ
ทุจริตในการเบิกจ่ายสอน
ภาคสมทบ 

คณาจารย์มีโอกาสที่เกิด
ผิดพลาดในการลง
ชั่วโมงสอนเพื่อเบิกจ่าย
ตามหลักเกณฑ์ 

5 5 5 3. มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเวียนให้ถือ
ปฏิบัติ และผู้บริหารคณะได้ร่วม
ประกาศเจตจ านงร่วมกันในระดับ
มหาวิทยาลัย  
4. การสื่อสารข้อก าหนดและ
บทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทุคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้
พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนด
และบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  
รวมท้ังมีการเผยแพร่ code of 
conduct ให้แก่บุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ 
5. ปรับปรุงระบบการประเมินและ
สร้างสร้างแรงจูงใจให้ปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในความ
ซ่ือตรงและจริยธรรม และมีการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 

1 1 R5 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

13. เพื่อเน้นให้นิสิตมี
ความเป็นผูป้ระกอบการ
(KR.1.1.2/1.2.1) 

ระบบการจัดการเรียน
การสอนยังไมส่นบัสนุน
ให้นิสิตมีความเป็น
ผู้ประกอบการเพียงพอ 

5 5 5 1. พัฒนาคณาจารย์ให้มี
สมรรถนะด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะ
ผู้ประกอบการ และทักษะเชิง
ปฏิบัติแก่นิสติ2. จัดท าข้อตกลง
ก่อนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อ
มอบหมายคณาจารย์ในการ
พัฒนานิสติให้มีทักษะความเปน็
ผู้ประกอบการของนิสิต3. จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการของนิสิต4. จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการของนิสิต 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

     5. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูร้ะกอบการ 6. พัฒนา
หลักสตูร Non – Degree ความ
เป็นผู้ประกอบการและการสร้าง
นวัตกรรมสังคม เพื่อเพ่ิมช่องทางใน
การหารายได้จากแหล่งภายนอก- 
พัฒนาหลักสตูร Non – Degree 
ความเป็นผูป้ระกอบการและการ
สร้างนวตักรรมสังคม เพื่อเพ่ิม
ช่องทางในการหารายได้จากแหล่ง
ภายนอกสร้างนวัตกรรมสังคม เพือ่
เพิ่มช่องทางในการหารายได้จาก
แหล่งภายนอก- พัฒนาหลักสูตร 
Non – Degree ความเป็น
ผู้ประกอบการและการสร้าง
นวัตกรรมสังคม เพื่อเพ่ิมช่องทางใน
การหารายได้จากแหล่งภายนอก 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

14. เพื่อเน้นให้นิสิตมี
ทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมสังคม
(KR.1.1.3,1.2.2) 

ระบบการจัดการเรียน
การสอนยังไมส่นบัสนุน
ให้นิสิตมีมีทักษะในการ
สร้างนวตักรรมสังคม
เพียงพอ 

4 5 4 1. พัฒนาคณาจารย์ใหม้ีสมรรถนะ
ด้านการจดัการเรียนการสอนที่เนน้
ทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 
ทักษะผู้ประกอบการ และทักษะเชิง
ปฏิบัติแก่นิสติ2. จัดท าข้อตกลง
ก่อนปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อ
มอบหมายคณาจารย์ในการพัฒนา
นิสิตให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคม3. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
รายบุคคลเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มี
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมแก่นสิิต4. จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ทักษะในการสร้างนวัตกรรมของ
นิสิต"5. สนับสนุนงบประมาณการ
พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็นผูร้ะกอบการ  
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

15. ส่งเสริมให้มีหลักสูตร
ต่อเนื่องและการบริการ
วิชาการเพื่อการหารายได ้

บุคลากรยังไม่ได้ใช้
ความรู้ความสามารถ ใน
การจัดโครงการบริการ
เพื่อแสวงหารายได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

5 4 4 1. ขออนุมัติจัดหลักสูตรเรียน
ล่วงหน้า (Pre-degree) ต่อ
มหาวิทยาลยั ตามนโยบายที่
มอบมหมายให้หน่วยงานวชิาการ
จัดหลักสูตรเพื่อบริการวิชาการ
ทางเลือกให้แก่สังคม ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนโดยคณาจารย์ 
สังกัดคณะนิติศาสตร์ ผา่นระบบ
ออนไลน์ Webex โดยด าเนินการ
เปิดสอนเมื่อพฤษภาคม - 
มิถุนายน 2563 และผูผ้่านการ
เรียนหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต ซึง่เป็นแสวงหา
รายได้อย่างยั่งยืน 
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วตัถุประสงค์ของ
กจิกรรม  ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  

R 
ระดับความเส่ียง

ก่อน IC  
(1)*(2) = (3) การควบคุมทีม่ีอยู่  

C 
ประเมินระบบการ

ควบคุม 
(ระบุ 1 - 5) 

Risk & Control 

16. พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้สามารถสร้าง
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ดน้การวิจัย
ของประเทศ 

บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจยุทธศาสตร
การวิจัยระดับชาติ/
ระดับมหาวิทยาลัย 

5 4 4 1. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย2. มี
การร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัยโดย
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้มีการ
ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่ให้นิสิตมีส่วน
ร่วม 3. จัดท าขอ้ตกลงก่อนปฏิบัติงาน 
และมอบตัวชวีัดสู่รายบุคคลเพื่อผลักดัน
การวิจยั4. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างงานวิจยัรับใช้สังคม เร่ือง การ
เขียนชุดโครงการวิจยัแบบบูรณาการที่
ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลและ
สังคม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก วช.  
บุคลากรได้น าเสนอโครงการวิจัยตอ่
นักวิจยัพี่เล้ียงและผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
กิจกรรมต่อเนื่องทั้งปี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยในการขอทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก5. จัดสรรทุนวจิัยจากเงิน
รายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้บุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้าง
นวัตกรรมสังคมและพัฒนาระบบงาน 
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หมายเหตุ  

1. ประเด็นความเส่ียงไม่ควรเกิน 10 ประเด็น      

  

2. การก าหนดระดบัความเส่ียง ควรก าหนดโอกาสท่ีจะเกิด และผลกระทบใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และระดบัความเส่ียงไม่ควรเกิน 5 ระดบั   

ตัวอย่าง        

  

โอกาสทีจ่ะเกดิ/ผลกระทบ (5 ระดับ)    การประเมินระบบการควบคุม   

Low 1    มีการควบคุมดี 1 เพียงพอ  

Medium Low 2    มีการควบคุมค่อนขา้งดี 2 พอใช ้  

Medium 3    มีการควบคุมปานกลาง 3 พอใช ้  

Medium Hight 4    มีการควบคุมค่อนขา้งอ่อน 4 ตอ้งปรับปรุง  

Hight 5    มีการควบคุมอ่อน 5 ตอ้งปรับปรุง  

       

  

ผลประเมินระดับความเส่ียงก่อน IC      

  

ผลคะแนน (1)*(2) ระดับความเส่ียง  ความหมาย    

  

 1 - 5 1 Low ต ่า    

  

 6 - 10 2 
Medium 

Low ค่อนขา้งต ่า    

  

 11 - 15 3 Medium ปานกลาง    

  

 16 - 20 4 
Medium 

Hight 
ค่อนขา้ง

สูง    

  

 21 - 25 5 Hight สูง    
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