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แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ตาแหน่ง อาจารย์
กลุ่มบุคลากร
สายวิชาการ
 สายสนับสนุนวิชาการ
๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ดร.บัญญัติ บุญญา
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เพื่อให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ ยงและการ
ควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- เป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ
- เกิดขึ้นได้โดย บุคลากร ในองค์กร
- ทาให้เกิด ความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลเท่านั้นว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนามาใช้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
- ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง มีห น้ าที่ รับผิ ดชอบโดยตรงในการกาหนดหรือออกแบบการควบคุ ม
ภายในของส่วนงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้นใน
หน่ ว ยรับ ตรวจหรื อ ทาให้ การควบคุมที่มีอยู่ได้ผ ลดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามอาจทาให้ การ
ควบคุมย่อหย่อนลงได้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี
- การควบคุมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ
การควบคุมที่เป็นนามธรรม
- การควบคุมที่เป็นนามธรรม ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความมี
จริยธรรมวัฒนธรรม ความไว้ใจ เชื่อใจ
2. การประเมินความเสี่ยง
หมายถึง การวัดค่าความเสี่ยง เพื่อใช้กาหนดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
- ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ความเสี่ ย งคือ โอกาสที่จ ะเกิด ความผิ ดพลาดความเสี ยหาย การรั่ ว ไหล ความสู ญเปล่ า
เหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง ไม่ พึ ง ประสงค์ ที่ ท าให้ ง านไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายที่กาหนด
- ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง 1) การระบุปัจจัยความเสี่ยง 2) การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 3) การบริหารความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลายวิธีโดยทั่วไปจะวิเคราะห์
ความเสี่ยงโดยประเมินความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงโดยการให้คะแนน
- การวั ด โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง เป็ น การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ / โอกาสในการเกิ ด
เหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด พิจารณาในรูปของความถี่ หรือระดับความเป็นไปได้/
โอกาส
3. กิจกรรมการควบคุม
- หมายถึงนโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกาหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติ
เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ
- ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน การดูแลป้องกั นทรัพย์สิน
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบันทึกรายและเหตุการณ์อย่างถูกต้องและทันเวลา การ
กระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ การจัดทาเอกสารหลักฐาน การควบคุมเอกสาร การใช้
ทะเบียน
- รูป แบบการควบคุม 1) การควบคุมแบบป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่ แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้าง
องค์กร การใช้พนักงานที่มีความรู้และจริยธรรม การแบ่งแยกหน้าที่ การใช้และการควบคุม
เอกสารที่ดี การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร 2) การควบคุมแบบส่งเสริม เป็นวิธีการควบคุม
ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสาเร็จโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 3) การควบคุม
แบบค้นพบเป็นวิธีการควบคุมที่ กาหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การ
สอบทาน การวิ เ คราะห์ การยื น ยั น ยอด การตรวจนั บ การตรวจสอบ การรายงาน
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4.
-

5.
-

-

ข้ อ บกพร่ อ ง 4) การควบคุ ม แบบแก้ ไ ข เป็ น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศหมายถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารทางการเงิ น และข้ อ มู ล ข่ า วสารอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ ไมว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก การสื่อสาร
หมายถึง การส่ งสารสนเทศระหว่ างบุ คลากร ฝ่ ายบริห ารต้ องจั ดให้ มีส ารสนเทศอย่า ง
เพียงพอและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่ นๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยรับตรวจซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
การติดตามประเมินผล
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่ องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าการดาเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด การประเมินผล
หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ว่ามี
ความสอดคล้ องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ว่ายัง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่
กระบวนการประเมินผลและจัดทารายงานการควบคุมภายใน
1) กาหนดผู้รับผิดชอบ
มีผู้บริหารระดับสูงสุด เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/คณะทางาน ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายใน
2) กาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน
3) ศึกษาและทาความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน
4) จัดทาแผนการประเมินผล ประกอบด้วย เรื่องที่จะประเมิน วัตถุประสงค์ในการ
ประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผู้ประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการประเมิน
และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
5) ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อย ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียม
เครื่ องมือการประเมิน ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายในทั้ง
ระดับส่วนงานย่อยและหน่วยงาน
6) สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานการประเมิน

๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
:-ต่อตนเอง
๑. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ อย่างถูกระบบและถูกต้อง การปฏิบัติที่ดีในการทาตามระบบ และวิธีดาเนินงานที่เป็น
ระบบและเป็นมาตรฐาน
๒. มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
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:- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
สาหรับ วิทยาลัยแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ของบุคลากรของวิทยาลัยในการเข้ารับการอบรม
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยทางอ้อมคือกับตัวอาจารย์ที่จะ
สามารถนาองค์ความรู้มาเผยแพร่และถ่ายทอดสู่นักศึกษาอย่างถูกต้องในการเรียนการสอน
๑๑. เอกสารหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เอกสารฝึกอบรม
๑๒. สาเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ
ไม่มี

(ผู้รายงาน)

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
(อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ไม่มี

(ลงชื่อ)
(ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
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