
สาํหรบัทกุสว่นงาน/หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไม่มี

1.1.1 ผู้บริหารกําหนดแนวทางและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
- การปฏิบัติหน้าที่ประจําวัน และ การตัดสินใจต่าง ๆ
- การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก
1.1.2  มีการกําหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณ และส่ือสารให้ทุกคนรับทราบที่ครอบคลุมถึง
- มีข้อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) 
- มีการกําหนดข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปช่ันอันทําให้
เกิดความเสียหายต่อส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

1.1.3 มีการกําหนดบทลงโทษเมื่อเกิดการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
เก่ียวกับจริยธรรม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการส่ือสารบทลงโทษให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับรับทราบ
1.1.4 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม 
(code of conduct) โดยอย่างใดอย่างหน่ึง  
- การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากับดูแล
การปฏิบัติ (compliance unit)
- การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

1.1.5 มีกระบวนการสอบสวน และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม 
(การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ) อย่างทันเวลา

รายการประเมิน

1.1 ความซื่อสัตย์
และจริยธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบ Checklist การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

     แบบ Checklist ใช้สําหรับประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ที่มหาวิทยาลัย
และส่วนงานได้ออกแบบไว้ใน 5 องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment)
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มี ไม่มีรายการประเมิน
1.2.1 มีคณะกรรมการ หรือผู้กํากับดูแลที่มีความเป็นอิสระ และมีการกําหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อํานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เช่น สภามหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการอํานวยการ
ส่วนงาน
1.2.2 คณะกรรมการ หรือผู้กํากับดูแล มีการกํากับดูแลและพัฒนาเร่ืองการควบคุม
ภายใน ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม การ
ประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตาม

1.3.1 มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่วนงานที่สําคัญ ซึ่งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสายการรายงานที่
ชัดเจน เป็นต้น
1.3.2 ผู้บริหารส่วนงานมีกําหนดสายการบังคับบัญชา และมอบอํานาจอนุมัติ ไปยัง
ผู้บริหารระดับต่างๆ ตามภารกิจของส่วนงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนแจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องรับทราบ
1.4.1 มีนโยบายและกําหนดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัคร พัฒนา และรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้และความสามารถ และมีการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ

1.4.2 มีกระบวนการในการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement -
 PA) ที่ครอบคลุมเรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานผู้รับการประเมิน

1.4.3 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดแนวทางแก้ไขต่อบุคลากรที่
มีผลการดําเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้
ผู้บริหารและพนักงานทราบ

1.4.4 มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เพื่อกําหนดสัดส่วนในการเล่ือนข้ันเล่ือนเงินเดือน และ/หรือเล่ือนตําแหน่ง

1.4.5 มีการวางแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง ระดับบริหาร/หัวหน้า 
หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญพิเศษ (succession plan)

1.2 ความรับผิดชอบ
ต่อการกํากับดูแล
องค์กร

1.3 การกําหนด
อํานาจและหน้าที่

1.4 การพัฒนา
บุคลากร
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มี ไม่มีรายการประเมิน
1.5.1 มีการกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน โดยส่ือสารให้บุคลากรรับทราบ และจัดให้มี
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานหากพบข้อผิดพลาด
1.5.2 มีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ือง โดยเช่ือมโยงกับ
ความสําเร็จของหน้าที่ในการปฎิบัติตามการควบคุมภายใน
1.5.3 มีการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี Happy work Place และไม่สร้าง
แรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ที่มากจนเกินไป

2.1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการดําเนินการไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อสามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์
ของส่วนงาน
2.1.2 มีการกําหนดสาระสําคัญของรายงานการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สําคัญ เช่น 
ผู้ใช้รายงานการเงิน การประมาณการรายรับ-รายจ่าย ที่สะท้อนผลการดําเนินงานและ
เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูล
ให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจได้
2.1.3 มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือกําหนดผู้รับผิดชอบ ทําหน้าที่ในการ
ส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร

2.2.1 ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุเหตุการณ์ความเส่ียง ประเมินระดับความ
เส่ียง และวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียง (หรือเห็นชอบอนุมัติแผนฯ ในลําดับ
สุดท้ายก่อนนําไปให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติ)
2.2.2 มีการวิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ในทุกพันธกิจหลักและสนับสนุนที่สําคัญ ครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท (Strategic Risk, 
Operational Risk, Financial Risk, Compliance Risk)
2.2.3 มีการประเมินระดับโอกาสเกิด และระดับผลกระทบ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และเทียบระดับความเส่ียงจากตารางแสดงระดับความเส่ียง เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของความเส่ียง (ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก)
2.2.4 มีการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการความเส่ียงตามแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่สอดลคล้องกับระดับความเส่ียง คือ ยอมรับความเส่ียง 
(acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) 
หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing)

1.5 การให้
ความสําคัญต่อการ
ควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2.1 วัตถุประสงค์
ของการดําเนินงาน
ชัดเจน

2.2 การระบุและ 
จัดการความเส่ียง

หนา้ 3 of 8



สาํหรบัทกุสว่นงาน/หน่วยงาน เอกสารหมายเลข 2  

มี ไม่มีรายการประเมิน
2.3.1 มีการประเมินความเส่ียง (มีข้อมูลรายละเอียด เช่น เหตุการณ์ความเส่ียง 
ระดับความเส่ียง และมาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง) ของการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่
- ที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ 
- ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของส่วนงาน

2.3.2 มีการส่ือสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทุจริต รวมทั้งบทลงโทษที่
กําหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2.3.3 มีการกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับผิดชอบ ได้พิจารณาและ
สอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสเกิดการทุจริต และมาตรการดําเนินการเพ่ือป้องกัน
หรือแก้ไขการทุจริต
2.4.1 มีการประเมินการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยภายนอก) 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน การควบคุมภายใน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่แท้จริงที่
ทําให้เกิดเหตุการณ์ความเส่ียง เพื่อให้สามารถวางแนวทางการตอบสนองต่อ
ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.2 มีกระบวนการประเมินความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน เช่น
 การปรับกระบวนการทํางาน การจัดทําโครงการใหม่ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การควบคุมภายใน และการดําเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอ

2.4.3 มีการประเมินการเปล่ียนแปลง ผู้บริหาร หัวหน้างาน (หมดวาระหรือ
ครบสัญญา) ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินการ การควบคุมภายใน ตลอดจน
มีมาตรการเพื่อรองรับอย่างเพียงพอแล้ว

2.4 การระบุและ
วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงที่มี
ความสําคัญ

2.3 การประเมิน
ความเส่ียงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต
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มี ไม่มีรายการประเมิน

3.1.1 มีมาตรการควบคุมที่สามารถทําให้ความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส่วนงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของส่วนงาน เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน และ
คํานึงถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
3.1.2 มีการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการทํางานต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันการทุจริต เช่น 
- มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไป
- กําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าที่  และลําดับช้ันการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน
- ข้ันตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียด
การตัดสินใจจัดซื้อ  
- ข้ันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น   
3.1.3 มีการกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 
การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

3.1.4 มีการกําหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในทุกระดับของส่วนงาน และมี
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ โดยกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
ข้ันตอนไว้
3.1.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ีออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน คือ 
(1) หน้าที่อนุมัติ 
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
3.1 การควบคุม
สามารถลดความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
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มี ไม่มีรายการประเมิน
3.2.1 มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป เพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และกําหนดความเก่ียวข้องระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศน้ัน

3.2.2 มีการกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีที่นํามาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3.2.3 มีการกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่นํามาใช้ให้มีความเหมาะสม
3.2.4 มีการกําหนดการควบคุมกระบวนการพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม (กําหนดผู้ดูแลระบบ)
3.3.1 มีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นนโยบายที่รัดกุม เพื่อให้สามารถ
นํานโยบายน้ันไปปฏิบัติได้
3.3.2 มีการกําหนดนโยบาย หรือกระบวนการปฏิบัติ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนําผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือ
มหาวิทยาลัยไปใช้ส่วนตัว โดยมีการทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมอยู่เสมอ
3.3.3 มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนงานอย่างเหมาะสม

4.1.1 มีการกําหนดข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกส่วนงาน โดยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเก่ียวข้องสัมพันธ์กับระบบงานต่างๆ

4.1.2 มีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและ
ความถูกต้องของข้อมูล และมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

4.1.3 มีการดําเนินการจัดทําข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้สําหรับ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดเรื่องที่เสนอให้พิจารณา ผลกระทบ
ต่อส่วนงาน หรือ ทางเลือกต่างๆ

4.1.4 มีการดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม
 นําส่งให้คณะกรรมการฯ ส่วนงาน ได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
4.1.5 มีการดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯส่วนงาน ที่ครอบคลุม
ประเด็นสําคัญและมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ ได้

3.3 การกําหนด
นโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติ

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
4.1 สารสนเทศ

3.2 มีการควบคุม
ทั่วไปด้าน IT
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มี ไม่มีรายการประเมิน
4.2.1 มีการส่ือสารข้อมูลภายในส่วนงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในที่จําเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในน้ัน สามารถดําเนินไป
ได้ตามที่วางไว้ โดยมีกระบวนการการส่ือสาร และมีช่องทางการส่ือสาร
ที่เหมาะสม

4.2.2 มีการรายงานข้อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการฯส่วนงานอย่างสม่ําเสมอ และ
คณะกรรมการฯ ส่วนงานสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น
 การกําหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจาก
ที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

4.2.3 มีการจัดช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพื่อให้บุคลากรภายใน
ส่วนงานแจ้งข้อมูลเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต
ภายในส่วนงานได้อย่างปลอดภัย
4.3.1 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ
การควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การควบคุมภายใน เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
4.3.2 จัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต ได้อย่างปลอดภัย

5.1.1 มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

  
5.1.2 มีการกําหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ 
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

5.1.3 มีการกําหนดรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม (ทั้งการดําเนินงานปกติ และ การปรับกระบวนการทํางาน) ดําเนินการโดย
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (มีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน)

4.2 การส่ือสาร
ข้อมูลภายในองค์กร

4.3 การ
ติดต่อส่ือสาร
ภายนอกองค์กร

 องค์ประกอบที่ 5  กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
5.1 การติดตามและ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน แบบ
ประเมินตนเอง หรือ
อย่างเป็นอิสระ
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มี ไม่มีรายการประเมิน
5.1 การติดตามและ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน แบบ
ประเมินตนเอง หรือ
อย่างเป็นอิสระ (ต่อ)

5.1.4 มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และกําหนดแนวทาง
การรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2.1 มีการประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายที่
กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ

5.2.2 มีนโยบายให้รายงานต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัยทันที หากพบหรือสงสัยว่าจะเกิด
เหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการกระทําผิดวินัยในกรณีอ่ืน ๆ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของส่วนงาน

5.2.3 กําหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

5.2.4 มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญต่อ
ผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย และมีการจัดทําทะเบียนคุมเหตุการณ์ทุจริตและข้อบกพร่อง
สําคัญไว้ที่ส่วนงาน

                (รักษาการแทนรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ)
               วันที่ 5 กันยายน 2565

5.2 การส่ือสารผล
การติดตามไปยัง
ผู้เก่ียวข้อง

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร  สรรพานิช)
ลงชื่อผู้ประเมิน......................................................................
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