
ค่านิยมหลกั : คารวะ ปัญญา สามคัคี มุ่งผลลพัธ์ทีดี่ มีความคุม้ค่า น าพาสงัคม 
 

                  บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   โทร. 8702 

ที ่อว 8205.08/0682           วันที ่  10  เมษายน  2563 

เรื่อง  ส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ตามหนังสือฝ่ายแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย ที่ อว 8201.02/ 0251 ลงวันที่ 1 เมษายน 
2563 เรื่อง รายงานผลผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการประเมินการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตามรอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ) ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

คณะนิติศาสตร์ ขอส่งรายงานผลผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการประเมินการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตามรอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ) 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จ านวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลรายงานฯ ไปยัง e-mail : 
Shiny540@hotmai.com  เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค) 

                                               คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Shiny540@hotmai.com
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6  เดือน  ( สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 

 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

ผลการด าเนินการ 
 

 
(7) 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อจัดการเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 และเข้าถึงสไตล์
การเรยีนรู้ของผู้เรียนในยุคโลก
ดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสรมิให้คณาจารย์น า
ระบบ TSU e- Learning 
หรือใช้ระบบสารสนเทศอื่น
ในการเรียนการสอน 
   - โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 
    - โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรูเ้กี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
ท างานในยุค 4.0 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ  

ขาดการรายงานผล
การด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ติดตามการน าระบบ TSU 
ELearning หรือใช้ระบบ
สารสนเทศอ่ืนในการเรียน
การสอน และเสนอข้อมลูเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางานต่อ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

30 ก.ย. 2563 
รองคณบดี  

(ผศ.ศุภวรี์  เกลี้ยง
จันทร์)/ประธาน

สาขาวิชา/
คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ระดับที่
ยอมรับได้ 
- มีการจัดท าข้อตกลงก่อน
ปฏิบัติงานโดยก าหนดให้
คณาจารย์จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning 
- มอบหมายรองคณบดี 
(ผศ.ศุภวรี์  เกลี้ยงจันทร์) 
ประธานสาขาวิชา/
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร/นายธานินทร์  
เงินถาวร/ นายกรฑีา รักเล่ง 
และนายอนุชา  ขุนแก้ว 
ติดตามและอ านวยความ
สะดวกในการน าระบบ 
TSU ELearning หรือใช้
ระบบสารสนเทศอ่ืนในการ
เรียนการสอน และเสนอ

แบบติดตาม ปย.5 (รอบ 6 เดือน) 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 

 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

ผลการด าเนินการ 
 

 
(7) 

ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง  
- มีพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active 
learning โดยใช้ TSU 
MOOC  Webex Meeting  
Facebook  infographic 
เป็นต้น 

2. ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อแปลงยุทธศาสตรส์ู่การ
ปฏิบัติโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจนในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมาย 

 
 
1. การติดตามงานรายเดือน 
และรายไตรมาสจากผู้บรหิาร
ที่เกี่ยวข้อง และงานแผนงาน 
2. การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน จาก
งานการเงิน 
 

 
 
การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ  

 
 
มีการรายงาน แต่ไม่มี
การก ากับเรื่อง
ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

 
 
1. การติดตามงานราย
สัปดาห์, รายเดือน และราย
ไตรมาสจากผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง และงานแผนงาน 
2. การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน จาก
งานการเงิน 
3. น าผลการติดตามมา
วิเคราะหเ์พื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานต่อไป 
 

 
 

30 ก.ย. 2563 
รองคณบด ี

(ผศ.กฤษฎา   อภินว
ถาวรกุล) /งานแผน 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ระดับที่
ยอมรับได้ 
- มีการประชุมติดตามงาน
รายสัปดาห์, รายเดือน และ
รายไตรมาสจากผู้บรหิารที่
เกี่ยวข้อง และงานฝ่าย
แผนงาน 
-  มีการเร่งรดัการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน จาก
งานการเงินของคณะ 
-  มีการน าผลการตดิตาม
มาวิเคราะห์เพื่อปรบัปรุง
กระบวนการท างานท่ีส าคัญ 
ได้แก่ การจดัการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ เป็นต้น 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 

 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

ผลการด าเนินการ 
 

 
(7) 

 
2.2 เพือ่ให้บุคคลากร
แสดงออกถึงความยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรง 
(integrity) และจริยธรรม 

1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง 
และมีการปฏิบตัิที่อยู่บนหลัก
ความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง
การปฏิบัตหิน้าท่ีประจ าวัน 
และการตัดสินใจในเรื่องต่าง 
ๆ  รวมถึงการปฏิบตัิต่อนิสิต 
ผู้รับบริการบุคคลภายนอก 
และการจัดซื้อจดัจ้าง 
2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2552 
แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัต ิ
3. มีประกาศมหาวิทยาลยั
ทักษิณ เรื่อง เจตจ านงสุจรติ
ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยั ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งเวียน
ให้ถือปฏิบัติ และผู้บรหิาร
คณะได้ร่วมประกาศเจตจ านง
ร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย  

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 

ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปไีมไ่ดส้ร้าง
แรงจูงให้บุคลากรยึด
มั่นในความซื่อตรง
และจริยธรรม 

1. การสื่อสารข้อก าหนด
และบทลงโทษข้างต้นให้
ผู้บริหารและบุคลากรทคุน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้
พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็น
ประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการ
เผยแพร่ code of conduct 
ให้แก่บุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกไดร้ับทราบ 
2. ปรับปรุงระบบการ
ประเมินและสรา้งสร้าง
แรงจูงใจให้ปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมให้บคุลากรยดึมั่นใน
ความซื่อตรงและจริยธรรม 
และมีการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

30 ก.ย. 2563 
รองคณบด ี

(ผศ.กฤษฎา   อภินว
ถาวรกุล) /หัวหน้า

ส านักงานคณะ 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ระดับที่
ยอมรับได้ 
-  ผู้บริหารมีการสื่อสาร
ข้อก าหนดและบทลงโทษ
เกี่ยวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณใน
การท างาน และประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
บุคลากร 
-  มีการปรับปรุงระบบการ
ประเมินและสรา้งสร้าง
แรงจูงใจให้ปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรยดึมั่นใน
ความซื่อตรงและจริยธรรม 
และมีการยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 

 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

ผลการด าเนินการ 
 

 
(7) 

4. มีประกาศมหาวิทยาลยั 
เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเรื่อง
ประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 
2560 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ 
 
 

2.3 เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่
ก าหนดไว้ สามารถสื่อสาร
ข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จ าเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามที่วาง
ไว้ และสามารถสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
การควบคุมภายใน 

1. มีการจัดเก็บข้อมูล
รายบุคคลแตไ่มไ่ด้แชร์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได ้
2. มีการเผยแพร่ข้อมลูส าคญั
ในเวปไซต์คณะ 
3. มีการรายงานข้อมลูส าคัญ
ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
4. มีระบบสารสนเทศท่ี
ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล 
เช่น ระบบ 3 มิติ ระบบงาน
บุคคล ระบบงานสารบรรณ 
ระบบงานทะเบยีน เป็นต้น 
5. มีการสื่อสารข้อมลู ผ่าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีประชุม
บุคลากร line group 
และเวปไซต์คณะ 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ 

ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลส าคญั และการ
การสื่อสารยังไม่
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. การก าหนดประเภทของ
ข้อมูลที่ส าคัญและปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บข้อมูลให้
เ ป็ น เ ป็ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ
ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้  โ ด ย ใ ช้  
Google drive team และมี
การก าหนดสิทธ์ิให ้
2. ปรับปรุงระบบรายงานทาง
การเงิน ให้มีลักษณะ Real-
Time  
3. การปรับปรุงระบบการ
สื่ อ ส า ร ใ ห้ มี ค ว า ม ถี่ ที่
เหมาะสมตามประเภทของ
ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 2563 
รองคณบด ี

(ผศ.กฤษฎา  อภินว
ถาวรกุล) /หัวหน้า

ส านักงานคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ระดับที่
ยอมรับได้ 
- มีการก าหนดประเภทของ
ข้อมูลที่ส าคัญและปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บข้อมูลให้
เ ป็ น เ ป็ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ
ผู้ บ ริ ห า ร / ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดย
ใ ช้  Google drive team 
และมีการก าหนดสิทธิ์ ให้  
โดยมอบหมายบุคลากร 
อั ป โ ห ล ด ข้ อ มู ล ใ ห้ เ ป็ น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และมีการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อบ จ า ก
ผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด 
- มีการสื่อสารแผนบริหาร
ความ เสี่ ย งและควบคุม
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กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 

 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(5) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

ผลการด าเนินการ 
 

 
(7) 

4. ปรับปรุงระบบการสื่อสาร
โดยการเพิ่ม ช่องทางและ
ความถี่ ในการสื่อสารแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
 
 

30 ก.ย. 2563 
รองคณบด ี

(ผศ.กฤษฎา  อภินว
ถาวรกุล) /ชาโลมา 

ภายในให้บุคลากรทราบใน
ที่ ป ระ ชุมบุ คลากรคณะ
นิติศาสตร์  เว็บไซต์คณะ 
และGoogle Drive และมี
การติดตามการรายงานตาม
แผนจากผู้รับผิดชอบรอบ 6 
เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน 

 
 

      

 

 ลายมือช่ือ..............…….…………….............................  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค)  

                                                                                                              คณบดีคณะนิตศิาสตร ์
                                                                                                                                                                                        วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 


