ชื่อหน่วยงาน .สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์..........
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ...23....... เดือน .......สิงหาคม......................... พ.ศ. ...2562.........
 ความเสี่ยง …การผลิตชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุงไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการผลิต
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ผลการประเมิน / ข้อสรุป
-

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ในปัจจุบนั สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงชุดวิชาตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย จึงมีจานวนชุดวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงและ
ผลิตใหม่เป็นจานวนมาก ส่งผลให้คณาจารย์ไม่สามารถ
จะผลิตเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาทีผ่ ลิตใหม่หรือชุดวิชา
ปรับปรุงได้ทนั ตามกรอบเวลาทีก่ าหนด ไม่สามารถส่ง
เอกสารการสอนให้กับนักศึกษาได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่
สาคัญของสาขาวิชาฯ ดังนั้นสาขาวิชาฯจึงเห็น
ความสาคัญของความเสีย่ งดังกล่าว จึงมีการติดตามการ
ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาในการประชุมคณะกรรมการประจา
สาขาวิชาฯ เดือนละ 2 ครั้ง และทาบันทึกติดตามการ
ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาโดยตรงกับประธานชุดวิชา
2. การประเมินความเสี่ยง
1. สาขาวิชาฯ มีการจัดทาสรุปรายงานติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสาขาวิชาฯ
โดยมีขั้นตอนการระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ ย ง
และการจัดการความเสี่ยง
2. มี ก ารจั ด วางระบบบริ ห ารความเสี่ ย งโดยการ
แต่ ง ตั้ ง คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย งของสาขาฯมี
บทบาทวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และประเมินปัจจัยเสี่ยงของ
สาขาวิชาฯ ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงที่มีค่าโอกาส
ที่ จ ะเกิ ด (Likelihood) และผลกระทบความเสี่ ย ง
(Impact) เพื่อนามาจัดการความเสี่ ยงด้ว ยการควบคุม
และป้องกันความเสี่ยงของสาขาวิชาฯ
3. กิจกรรมการควบคุม
1. มอบหมายให้ประธานสาขาวิชาฯ ติดตามการผลิต
ชุดวิชากับประธานชุดวิชาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชาฯ เดือนละ 2 ครั้ง
2. มอบหมายให้หน่วยเลขานุการกิจทาบันทึกติดตาม
ความก้าวหน้าในการผลิตชุดวิชากับประธานชุดวิชา

จากสภาพแวดล้อมการควบคุมของสาขาวิชาฯ มี
การก าหนดแนวทางและแผนการด าเนิ น งานตาม
ปฏิทิ น การผลิ ต ชุ ด วิช า โดยคณาจารย์ มี หน้ า ที่และ
ความรับผิดชอบในแผนการดาเนินงานตามปฏิทินการ
ผลิตชุดวิชา มีการเร่งรัดการผลิตชุด วิชาให้ทั น ตาม
กาหนด

สาขาวิชาฯมีการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง
และก าหนดแนวทางและแผนการด าเนิ น งานตาม
ปฏิทิ น การผลิ ตชุ ดวิ ชา มี การระบุ ปั จจั ย ความเสี่ยง
และวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ เ หมาะสมเพี ย งพอ
โดยกาหนดวิธีการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง มี
การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในภาพรวมของสาขาวิชาฯ มีกิจกรรมควบคุมที่
เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร
โดยกิจกรรมควบคุมแบบป้องกันเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน โดยมีผบู้ ังคับบัญชาตามลาดับภายใน
สาขาวิชาฯเป็นดูแลกากับ ทั้งนีจ้ ะต้องมีการส่งเสริม

3. มอบหมายให้คณะทางานสารสนเทศของสาขาฯ
จัดทารายการสอนเสริมผ่าน Facebook Live ในชุดวิชา
ที่มีปัญหาหรือส่งเอกสารการสอนล่าช้า เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษา
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
1. ใช้ระบบสารสนเทศติดตามข้อมูลการผลิตชุดวิชา
ในการประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ
2. มีการจัดทาปฏิทินการผลิตชุดวิชาประชาสัมพันธ์
ไว้ที่บอร์ดของหน่วยงาน
3. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมรายกา รสอน เสริ ม ผ่ า น
Facebook Live ของสาขาวิชาฯ
5. การติดตามประเมินผล
1. กาหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนการ
เขี ย นเอกสารการสอน (PA) โดยตั้ ง คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
2. สาขาวิ ช าฯมี ก ารน ามติ ส ภาวิ ช าการมาใช้ ในการ
แก้ ปั ญ หาการผลิ ต เอกสารการสอนไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย

กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้

ข้ อ มู ล ด้ า นสารสารสนเทศและการสื่ อ สารมี ค วาม
เหมาะสม มี ร ะบบที่ ใ ช้ ง านได้ สามารถสื่ อ สารได้
ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อ นักศึกษาใช้โดยผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยมี
การติดตามการปฏิบัติงานของคณาจารย์ โดยมีการ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนามติสภา
วิชาการมาใช้ในการแก้ปัญหาการผลิตเอกสารการ
สอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานให้ประธานา
ขาวิชาฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ

 ผลการประเมินโดยรวม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในครบทั้ง 5
องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ชื่อผู้รายงาน ................................................................................
ตาแหน่ง ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

คาอธิบายแบบฟอร์มการจัดทารานงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ความเสี่ยง  คือ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มาจากการถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัย หรือความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเองที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ให้หน่วยงานระบุเพียงความเสี่ยงเดียว
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  คือ สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ดาเนินงานที่ส่งผลให้มีการนาการควบคุมภายใน มาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้กากับ
ดูแลและฝ่ายต่างๆ จะต้องตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
ดาเนินงานที่คาดหวังของผู้กากับดูแล และผ่ายต่างๆ ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
อื่นๆ เช่น การมอบอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ ทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม รูปแบบการทางานของผู้บริหาร โครงสร้างขององค์กร กลไกการ
ติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2. การประเมิ น ความเสี ย ง  คื อ การระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อการบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของหน่ว ยงานรวมถึงกาหนดวิธีการจัด การความเสี่ ย งนั้ น
ฝ่ายที่รับผิดชอบควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจ
ภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3. กิจ กรรมการควบคุม  คือ การกาหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดาเนินงาน
เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายที่รับผิดชอบจะลดหรือควบคุมความ
เสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนาไปปฏิบัติทั่วทุก
ระดับของหน่วยงาน ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ รวมถึงการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
4. สารสนเทศและการสื่ อ สาร  คือ การมีระบบสารสนเทศส าหรั บการบริห ารและ
การตัดสินใจของฝ่ ายบริห ารในหน่ว ยงาน การจัดทาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับ การ
ดาเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อ งครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
การรายงานข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ทั้ ง ภายในและภายนอกให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ตลอดจน
มีกระบวนการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ที่มีความชัดเจน รับฟังความคิดเห็น
เพียงพอเชื่อถือได้และทันกาลและควรเป็นลายลักษณ์อักษร
5. กิจกรรมการติดตามผล  คือ มีกิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการ และมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างทันเวลาและเหมาะสม

 ผลการประเมิน / ข้อสรุป  คือ หน่วยงานระบุผลการประเมิน / ข้อสรุป ตามองค์ประกอบการควบคุม
ภายในที่ได้ดาเนินการแล้ว ซึ่งปรากฎ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/วิธีการดาเนินการ/ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการ
แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ
 ผลการประเมิ น โดยรวม  คื อ หน่ ว ยงานสรุ ป ผลการประเมิ น โดยภาพรวมของการควบคุ ม ภายใน
ที่ปรากฏความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ เพื่อดาเนินการในปีถัดไป

