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ปค. 5 แบบรายงานการควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ด้านการเรียนการสอน 

- กระบวนการส ารวจข้อมูลการมีงานท าภายใน 3 ปี 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อสามารถเก็บข้อมูลภาวะการมีการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 3 ปี (บัณฑิตตอบแบบ
ส ารวจ 50% จากที่จบการศึกษาในรุ่นน้ัน) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาฯ 

ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน - มีโครงการส ารวจข้อมูล
ศิษย์เก่า 

- มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

ได้ข้อมูลไม่ถึง 50% - โครงการส ารวจข้อมูลการมี
งานท าภายใน 3 ปี 
 

 

ด้านผลิตบัณฑิต 

- กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมในสังกัด
สโมสร กระบวนการย่อยการจัดซ้ือ/จ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การด าเนินการเนินการจัดซ้ือ/จ้างเป็นไปตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้าง และเกิดความ
โปร่งใสในการใช้งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

สโมสรฯ/กลุ่มกิจกรรม/ชมรมมี

การด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างไม่

เป็นไปตามพรบ.การจัดซ้ือจัด

จ้างฯ 

 

การจัดประชุมชี้แจงระเบียบ/
ขั้นตอน 
ในการด าเนินการจัดกิจกรรม
โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

- การส่งรายงานทางการ
เงินไม่ทันตามเวลาท่ี
ก าหนด 

- ติดตามสโมสร/กลุ่มกิจกรรม
เพื่อส่งรายงานทางการเงิน
โดยให้ส่ งรายงานการ เงิ น
ภายใน 1 เดือนหลังจากเสร็จ
โครงการ(กรณีไม่ยืมเงิน) 

ด้านนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา     

- กระบวนการจัดการงานโครงการ กระบวนการย่อยการติดตามผลการรายงานโครงการ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
1.เพื่อให้ได้รายงานผลการจัดโครงการครบทุกโครงการ 
2.เพื่อให้ทราบผลความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผนฯ 

- การรายงานผลโครงการไม่
ครบถ้วน 

- การประเมินความส าเร็จของ
โครงการไม่ครบถ้วน 

- มีแนวปฏิบัติในการรายงาน

ผลโครงการและด าเนินการ

ตามแนวปฏิบัต ิ

- การรายงานผลโครงการ
ยังไม่ครบถ้วน 

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการ

รายงานผลโครงการและ

พิจารณาการน าโปรแกรมการ

รายงานผลโครงการมาใช้ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

2 ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านการบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    

- กระบวนการบริหารงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

- หน่วยบริหารงานวิจัย  

- งานวิจัยไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีแหล่งทุนก าหนด 
- หัวหน้าโครงการไม่รายงานผล
การรับมอบอ านาจและไม่ส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

- ก าหนดเจ้าหน้าท่ีบริหารงานวิจัยชัดเจน 
- มีการแจ้งให้หัวหน้าโครงการรายงานผลการ
รับมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยทุกๆ 6 เดือน   
- มีการจัดเก็บสัญญาโครงการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ  

มีโครงการวิจัยท่ีไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดจ านวน 7 
โครงการ ประจ าปี 2563  
 

- ติดตามโครงการวิจัยท่ียังด าเนินงานไม่
แล้วเสร็จโดยติดตามเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างสม่ าเสมอ และก าหนด
ระยะเวลาในการตอบกลับหากมีปัญหา/
อุปสรรคใด ให้น าเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการท าวิจัยให้แล้วเสร็จ 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ    

- กระบวนการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ใน
รูปแบบออนไลน์ (งานอบรม ประชุม สัมมนา) 

วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพื่อลดปัญหาการจัดการกับโซนเวลาของต่างประเทศท่ีแตกต่างกัน  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

- งานวิเทศสัมพันธ์ 

ความแตกต่างของโซนเวลาของ
แต่ละประเทศ/ภูมิภาค เป็น
ข้อจ ากัดท่ีอาจท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศได้ 

ไม่มี การจะจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศท่ีมีผู้เข้าร่วมจาก
หลากหลายประเทศ/ภูมิภาค 
เกิดขึ้นได้ยาก 

ศึกษา Time Zone ของแต่ละภูมิภาค 
เพื่อให้สามารถก าหนดเวลาการจัดงานท่ี
เหมาะสม และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
จัดงานต่อไป 
  

3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ด้านงานบริการวิชาการชุมชน     

- กระบวนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (แบบมีค่าลงทะเบียน) 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

- เพื่อลดความเสี่ยงข้อผิดพลาดด้านการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย 
และงานการเงินการคลังและพัสดุ 

ความผิดพลาดด้านการใช้
ใบเสร็จรับเงิน 

ไม่มี ในปี 2563 มีโครงการท่ีออก
ใบเสร็จผิดพลาดจ านวน 2 
โครงการ 

- น าระบบการออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุม 
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ภายใน 
 

4. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปและสิ่งแวดล้อม 

- กระบวนการจัดกิจกรรม กระบวนการย่อยด้านการ
เบิกจ่ายการยืมเงินทดรองจ่ายและส่งใช้เงิน 

วัตถุประสงค์การควบคุม 
1. เพื่อลดเวลาการจัดการซื้อวัสดุ/การจ้างให้ถูกต้องและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น 
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการเงินการคลังและพัสดุ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานบริหารท่ัวไป(ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

- การซ้ือวัสดุ/การจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
แผนการที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนการยื่น
ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ 

- เอกสารการจัดซ้ือ/ 
จัดจ้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- การสืบหาวัสดุ/ 
การจ้างที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
การจัดโครงการฯ 

- พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 

- ระบบบริหารงบประมาณ 
[Budget Operating 
System :BOS] 

- มีการเปลี่ยนแปลงแผนการ
ของโครงการฯท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ปัญหาเรื่องการจัดซ้ือ/จัดจ้าง
กับบุคคลธรรมดา 

- การจัดซ้ือ/จัดจ้างกับซัพพลาย
เออร์เจ้าเดิมมีตัวเลือกน้อย 

- สรุปแผนการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่ายให้ทัน

ตามแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินเพื่อใช้

ติดตามผลการด าเนินงาน 

- วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวางแนว

ทางแก้ไขเพื่อลดเวลาการจัดการซื้อวัสดุ/การ

จ้างให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นและเพื่อลด

ข้อผิดพลาดด้านการเงินการคลังและพัสดุ 

5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการด าเนินงานการเงิน และบัญชี 

- กระบวนการจัดการบัญชี กระบวนการย่อยการจัดเก็บ
เอกสาร 

วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีมีความถูกต้อง 
ปลอดภัย รวดเร็ว เป็นไปตามกฎระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงาน 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

งานการเงินฯ 

เอกสารหลักฐานและข้อมูลทางการเงิน

และบัญช ี

-  สูญหาย 
-  ไม่ปลอดภัย 
- สืบค้นยาก 

- เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานหรือเอกสารทางการเงิน
เรียบร้อย ปลอดภัย สามารถ
ค้นหาได้ง่ายโดยจัดเรียงตามวัน
เดือนปี ในแฟ้มเอกสาร และมี
การเก็บเอกสารเก่าในกล่อง
เอกสารในห้องโดยเฉพาะ 
- เก็บเอกสารด้วยไฟล์ดิจิทัลใน
ระบบ BOS มีการ Backup 
ข้อมูลเป็นประจ าทุกวัน แต่ยัง
อยู่ภายในคณะนิติศาสตร์เท่าน้ัน 

- กรณีบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์
การส ารองไฟล์ข้อมูลยังอยู่
ภายในคณะนิติศาตร์ อาจมี
ความเสี่ยงหากเกิดความ
เสียหายของอาคารและ
บริเวณห้อง Server 
อาจเกิดการโจมตีผ่านระบบ
เครือข่าย 

- พิจารณาการน าระบบ One Drive มาใช ้
Backup ข้อมูลภายนอกคณะฯ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 

ด้านงานสารบรรณ 

- กระบวนการงานสารบรรณ กระบวนการย่อยการรับ – ส่งหนังสือ ภายใน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องและรวดเร็วในการรับ-ส่ง หนังสือ ตามระเบียบ
งานสารบรรณ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

- การรับหนังสือมี
ความผิดพลาดและ
ล่าช้า  

- จัดท าแนวปฏิบัติการ

รับส่งหนังสือของ

คณะฯ 

 

- งานในส านักงานคณะ
รับทราบข้อมูลล่าช้า  

- ไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการได้ทันเวลา 

- งานในส านักงานคณะไม่ได้รับ
เรื่อง 

- วิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขในเรื่องงานสาร
บรรณ ระบบ E-document เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
และความล่าช้า 

- จัดท าสรุปเรื่องท่ีเกิดการตีกลับในระบบ E-doc เนื่องจาก
เรื่องไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบ 

- อบรมการใช้ระบบ E-document ให้ผู้บริหาร 
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

- กระบวนการให้บริการด้าน IT/โสต กระบวนการย่อยการจัดการปัญหาเมื่อ
เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายในองค์กร 
เมื่ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ขัดข้อง เพื่อให้
การด าเนินการในแต่ละส่วนงาน ท้ังการบริหารงาน การเรียนการสอน เป็นไป
ได้อย่างไม่ติดขัด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

งานบริหารงานท่ัวไป(IT) 

- ความล่าช้าการ
ในแก้ไขปัญหา 

- การขาดผู้ปฏิบัติ
หน้า ท่ีแทนเมื่ อ
เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่อยู่ 

 

- มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ด้านเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้น 

- มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก 
และผู้รับผิดชอบรอง
ทดแทน 

- ทักษะการแก้ไขปัญหาไม่มี
การกระจายองค์ความรู้เหล่าน้ี
ไปยังเจ้าหน้าท่ีคนอื่นๆ 

- ผู้ใช้งาน ยังมีความไม่เข้าใจ 
ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
แต่ละส่วนงาน เมื่อเกิดปัญหา
กับอุปกรณ์แต่ละประเภท 

- วางแผนการให้ความรู้บุคลากร โดยแบ่งกลุ่มบุคลากร 
ขอบเขตการอบรมแต่ละกลุ่มและช่วงเวลาการ
ด าเนินการและการวัดผลการเรียนรู้ 

- การให้ความรู้บุคลากร โดยแบ่งกลุ่มบุคลากร ขอบเขต
การอบรมแต่ละกลุ่มและช่วงเวลาการด าเนินการและ
การวัดผลการเรียนรู้ 
(เจ้าหน้าท่ีอยู่เวรต้องมีทักษะเรื่องอุปกรณ์สารสนเทศ) 

 

ด้านงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 

- กระบวนการซ่อมบ ารุงท่ัวไป กระบวนการย่อยการซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส านักงานช ารุดขัดข้องไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อระบบการท างานขององค์กร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานบริหารงานท่ัวไป(อาคารสถานท่ี) 

- ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานล่าช้า
เนื่องจาก
กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

- สรรหาผู้รับจ้างใช้
ระยะเวลานาน 

- มีการก าหนดผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการ
ด าเนินงานเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบรอง 

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การสรรหาผู้รับจ้างยังคงมีผล
ต่อการปฏิบัติงานซ่ึงท าให้เกิด
ความล่าช้า 

- จัดท าฐานข้อมูลผู้รับจ้างเพื่อ

เพิ่มความรวดเร็วในการสรร

หาผู้รับจ้ง 

- สรุปปัญหาในกระบวนการจัดซ้ือและวางแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดท าฐานข้อมูลผู้รับจา้งเพื่อเพ่ิมความรวดเร็วใน
การสรรหาผู้รับจา้ง 
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