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ค าน า 

  

          ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  

20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน  

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยใหถ้ือปฏิบัติตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งการควบคุม

ภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด 

และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า

ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ

หนว่ยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบ

การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดประเมินและปรับปรุงระบบ  

การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะท าให้การด าเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงาน

ของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการก ากับดูแลที่ดี 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดท ารายงานการควบคุมภายในฉบับนี ้โดยใหค้ณะ วิทยาลัย 

กอง ศูนย์และหน่วยงานอื่นๆ ปรับแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดท ารายงานตามที่กระทรวง การคลังได้

ก าหนดขึ้น  โดยมุ่ งหวั ง ให้ผู้ที่ มีส่ วนเกี่ ย วข้องรับทราบขั้ นตอนการด า เนินงานตามระบบ  

การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก 

การควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนงานที่สอดแทรกอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้น

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยน าไปถือปฏิบัติ  เพื่อให้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง 

และแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

        

 

            

        ...................................... 

          รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

   23  กันยายน 2564 
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สารบัญ 

 

เน้ือหา หน้า 

  

 ค าน า XX 

 ประวัติหน่วยงาน  XX 

 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) XX 

 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) XX 

 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) XX 

 ภาคผนวก   

- ส าเนาหนังสอืและค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

   (ระดับหนว่ยงาน)  

XX 

- แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ XX 
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ประวัติวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาลัยการศึกษา ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมวิทยาลัยการศึกษาเป็น

บัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2548 

ศูนย์วิทยบริการจังหวัดพะเยา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึง

เปลี ่ยน เป ็น  ส านักงานการศึกษาภาคพิเ ศษ  ต่อมาในวันที ่ 16  กรกฎาคม พ .ศ .  2553 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยพะเยา ส านักงานการศึกษา

ภาคพ ิเ ศษ  จ ึง ไ ด ้เ ปลี ่ยน เป ็น  ว ิท ย าล ัยก ารศ ึกษาต ่อ เ นื ่อ ง  ต ่อมา ในคราวประช ุมสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้มี มติให้ยุบเลิก

วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง และให้จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา ขึ้นเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ตาม

ความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป กับมอบหมายภารกิ จ

ด้านการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการศึกษาทุก

ระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยฯยังมีบทบาทหลักในการเป็น

สถาบันการผลิตครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา รวมถึงมีบทบาทในการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสถานศึกษาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   

หลักสูตรและบริการ 

  วิทยาลัยการศึกษามีเป้าหมายในการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา ตามระยะวงรอบการบริหารงานของคณบดี มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ของส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภาซึ่ งถือเป็นแผน

ระยะสั้น และในระยะยาวก็ยังคงให้การบริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาต่อไป แต่มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านงานวิชาการการจัดการเรียนการสอน 

ด้านวิจัย และการบริการวิชาการมากขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความร่วมมือกับ

สถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับชุมชนและภูมิภาคเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย ทั้งนี้

เนื่องจากวิทยาลัยการศึกษาตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีหลายสถาบันที่ท าหน้าที่ในการเป็น

สถาบันการผลิตแต่สถาบันที่มีบทบาทและสถานะที่สอดคล้องและคล้ายคลึงในการเทียบเคียง

กับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ ่งถือว่า เป็น  คู ่แข่งและคู ่เทียบของวิทยาลัย

การศึกษา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกพันธกิจ ได้แก่ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จุดเด่นของวิทยาลัย

การศึกษา คือ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน จ านวน 10 แขนงวิชา และหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้ทั้งวุฒิทางการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมส าหรับบุคลที่ยังไม่มี

ใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตวิชาชีพ  



-4- 
 

  

หลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  

 วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้ 

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ใน 10 แขนงวิชา เป็นการจัดการศึกษา

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ดังต่อไปนี้  

  จัดการศึกษาร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์  

1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร์)  และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

3) หล ัก ส ูต ร ก า ร ศ ึก ษ า บ ัณฑ ิต  ส า ข า ว ิช า ก า ร ศ ึก ษ า  ( แ ข น ง ว ิช า เ ค ม ี)  แ ล ะ                 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

4) หล ัก ส ูต รก า รศ ึกษ า บ ัณฑ ิต  ส า ข า ว ิช าก า รศ ึก ษ า  ( แ ขน ง ว ิช าฟ ิส ิก ส ์)  แ ล ะ               

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

5) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาพลศึกษา) และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ 

1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาไทย )  และ         

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาภาษาจีน) และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาสังคมศึกษา) และ                                  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

จัดการศึกษาร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์) 

และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  

1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา 

4) สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 

5) สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง (หลักสูตรพหุวิทยาการ)  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  

1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
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หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน  

( แบบ ปค.1 ) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค. 1 
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน อธกิารบดี มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

วิทยาลัยการศึกษา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน

กันยายน พ.ศ. 2564  ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการ

ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าววทิยาลัยการศึกษาเห็นวา่ การควบคุมภายในของหนว่ยงานมคีวามเพียงพอ 

ปฏบัิตติามอยา่งตอ่เนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตก้ารก ากับดูแลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา          

 

 ลายมือชื่อ     

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี)    

                                        ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา 

                                                วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว 

ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธบิายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มคีวามเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอืปีปฏทิินถัดไป 

สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ี่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

1.1   การแสวงหาผลประโยชนใ์ห้ตนเองของบุคลากร 

1.2   การจัดกจิกรรมเพื่อติดตามดูแลนิสติท่ีมีภาวะโรคซึมเศร้า 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 

2.1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ทราบอยา่งทั่วถึง 

2.2 ก าหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเร่ืองร้องเรียน  

2.3 แจ้งผลการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ 

2.4 อาจารย์/เจ้าหนา้ที่มสี่วนร่วมตอ่การจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง,ตดิตามพฤติกรรมของนสิิตท่ีมีภาวะ

ซึมเศร้า 

2.5 สร้างความตระหนักรูใ้ห้แกน่สิิตถึงผลกระทบการเป็นโรคซมึเศร้าโดยการอบรมให้ความรู้ 

2.6 มชีอ่งทางในการช่วยเหลอืนิสิตท่ีมีภาวะซึมเศร้า 

-เชงิรุกเพ่ือแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าให้แกน่สิิต 

-เชงิรับ มีกระบวนการติดตามดูแลและระวังไมใ่ห้เกิดภาวะซึมเศร้า 
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รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

( แบบ ปค.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บบ ปค.4 
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วิทยาลัยการศึกษา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

- ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 

- ความซื่อสัตย์และจรยิธรรม 

- ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

- โครงสร้างการจัดองค์กร 

- การมอบอ านาจและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

-  นโยบายและวธีิบริหารบุคลากร      

ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายและมกีารบริหารงานท่ี

สอดคล้องกับหลักธรรมาภบิาลปฏิบัตตินเป็นแบบอย่าง มี

การประกาศเจตจ านงในการบริหารงานอย่างโปร่งใส 

เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดใีนการปฏบัิตงิานอย่างซื่อสัตย์และ

จรยิธรรม มกีารก าหนดแนวทางที่ชัดเจนตอ่การปฏบัิตท่ีิ

ถูกต้องและท่ีไม่ถกูต้อง  

มกีารมอบหมายอ านาจและหนา้ที่ความรับผิดชอบ

ตามล าดับชัน้ และตามสมรรถนะของแตล่ะบุคคล  

มกีารรายงานผลการปฏบัิตงิานและตดิตามการปฏบัิตงิาน

ทุกด้านเป็นประจ าทุกเดอืนในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจ าฯ มรีะบบการประเมินผลการปฏบัิตงิานท่ีเป็นลาย

ลักษณอ์ักษร 

2. การประเมินความเสี่ยง  

- มกีารก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ

ด าเนนิงาน/กิจกรรมตา่ง ๆ อย่างชัดเจน  

- มกีารระบุความเสี่ยงท้ังจากปจัจัยภายนอก 

และปัจจัยภายในที่อาจจะมผีลกระทบตอ่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

- มกีารวเิคราะหแ์ละการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี

เหมาะสม 

-มกีารจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี

หนา้ที่พจิารณาเกณฑก์ารบริหารความเสี่ยงเพื่อ

ควบคุมการด าเนนิงาน และก าหนดแนวทางปอ้งกัน 

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในการจัดท าแผนความ

เสี่ยง และระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสีย่ง และการ

ก าหนดวธีิการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยพิจารณา

ความคุ้มคา่คุ้มทุนในการบริหารความเสี่ยงจากวธีิการ

ควบคุม มีการติดตามผลการปฏบัิตอิย่างตอ่เนื่อง เพื่อ

ประเมินโอกาสท่ีจะเกดิความเสีย่ง พร้อมท้ังแจ้งบุคลากร

เพื่อทราบอยา่งสม่ าเสมอตามแผนปฏทิินการปฏบัิติงานรอบ 

6 เดอืนและ 12 เดอืน 

3. กจิกรรมการควบคุม  

มนีโยบายและวธีิปฏบัิตงิานท่ีท าให้ม่ันใจวา่ เมื่อ

น าไปปฏบัิตแิลว้จะเกิดผลส าเร็จตามท่ีฝ่ายบริหาร

ก าหนดไว ้ก าหนดกจิกรรมเพื่อการควบคุม เพื่อให้

มนีโยบายและวธีิปฏบัิตใินการจดัท ากิจกรรมควบคุมภายใน

ทุก ๆ งาน โดยตระหนักถึงความสอดคล้องกับผลประเมิน

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังให้เกิดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์อย่างตอ่เนื่อง และให้เป็นไปตามตามกฎ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

เกิดความระมัดระวังในการปฏบัิตงิานและสามารถ

ปฏบัิตงิานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

ระเบียบ ข้อบังคับ เชน่ ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม

สามารถตรวจสอบได้ การประเมินคุณภาพภายใน การ

ประเมินผลการปฏบัิตงิานในรอบปี เป็นต้น 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

มรีะบบสารสนเทศท่ีสามารถใชไ้ด้ครอบคลุมท้ัง

มหาวทิยาลัย/หนว่ยงาน   

มชีอ่งทางการสื่อสารท่ีชัดเจน  สะดวกตอ่การใชง้าน

รวมท้ังได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ 

เผยแพร่ให้แก่ท้ังภายในและภายนอก 

มกีารสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในด้วยชอ่งทาง

หลากหลายอาทิ เว็บไซต ์อินเทอร์เน็ต Facebook Line 

หนังสือเวยีน หรอืเอกสารประชาสัมพันธ์  

มชีอ่งทางรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ

ด าเนนิงานขององคก์รหลายช่องทาง เชน่ กล่องรับความ

คิดเห็น เว็บไซต์ Facebook สายตรงคณบดี มกีารจัดประชุม

บุคลากรสายวชิาการ /สายสนับสนุน เพื่อร่วมกันก าหนด

แนวทางการบริหารงานร่วมกัน 

5. กจิกรรมการตดิตามผล  

หนว่ยงานมกีารตดิตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและการประเมินคุณภาพการปฏบัิตงิาน โดย

ก าหนดวธีิปฏบัิตงิานเพือ่ติดตามระบบควบคุม

ภายในอยา่งต่อเนื่อง และตดิตามผลในระหว่าง

ปฏบัิตงิาน พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อตรวจพบและ

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

มกีารตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตงิาน เพื่อน ามา

วเิคราะห์จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง น ามาซึ่งการก าหนด

วธีิการแก้ไขรวมถงึการติดตามประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน นอกจากนี้ยังมกีารตดิตามประเมินผลจากการ

ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให้กระบวนการ

ปฏบัิตงิานตา่ง ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ผลการประเมนิโดยรวม  

มีการจัดระบบบริหาร ให้อยู่ในความถูกตอ้ง ตามหลักธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององคก์ร 

มีการประเมินความเสี่ยง มีการประเมินคุณภาพภายใน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี มีการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ส่งผลให้มีการควบคุมท่ี

เพยีงพอ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิผลของการด าเนินงาน ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และลดปัญหา

ความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี)    

                                        ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา 

                                                วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบ ปค. 5 

วิทยาลัยการศึกษา 

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนนิงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกจิตามแผนการ

ด าเนินการ 

หรือภารกจิอื่นๆ ท่ี

ส าคัญ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู่ 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ/

ก าหนดเสร็จ 

บริหารงานทันสมัย

ด้วยธรรมาภิบาล 

และเรยีนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 

 

 

 

การแสวงหา

ผลประโยชน์ให้

ตนเองของ

บุคลากร 

 1.ยึด พรบ.งานจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ. 

2560 

ในการปฏิบัติงาน 

2.ยึด พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจรติ 

 พ.ศ.2542 ในการปฏิบัติงาน 

3.ยึดประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

พ.ศ.2543 ในการปฏิบัติงาน 

4.ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และ

การด าเนินการทางวินัยของ

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2555 ในการปฏิบัตงิาน 

 

1.มหาวิทยาลัยมหีน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเข้ามาเสรมิสร้างและพัฒนา

ระบบการควบคมุภายในที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการส่ง

รายงานการควบคมุภายในให้

มหาวิทยาลัยทุกเดือน 

2.มีขั้นตอนการปฏบิัติงานที่เป็นไป

ตามกฎระเบียบ 

3.มีการส่งเสรมิบุคลากรเข้าร่วมการ

อบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

4.วิทยาลัยจัดโครงการสรา้งความ

ตระหนักในการปฏิบัตงิานอย่างมี

คุณธรรมและความโปร่งใส 

5.น าระบบสารสนเทศมาใชส้นบัสนุน

การปฏิบัติงาน 

 

ระดับโอกาส คงเดิมเนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่มีเร่ืองที่ถูก

ร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

ของบุคลากร 

ระดับผลกระทบ คงเดิม เนื่องจากในกรณีที่มีเร่ืองถูก

ร้องเรียนจะมีผลกระทบต่อวทิยาลัยฯ 

1. สายตรงคณบด ี

2. เผยแพร่ชอ่งทางการ

ร้องเรียน 

3. ขั้นตอนการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการ

รับเร่ืองร้องเรียน 

ฝ่ายบริหาร 
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ผลติคนไทยศตวรรษ

ท่ี 21 

การจัดกิจกรรม

เพื่อตดิตามดูแล

นิสิตท่ีมีภาวะโรค

ซึมเศร้า 

1.ระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของ

มหาวิทยาลัย 

2.ระบบและกลไกในการขออนุมัติ

จัดกิจกรรมเพื่อติดตามพฤติกรรม

ของนิสิตทีม่ีภาวะซึมเศรา้ 

3.มีชอ่งทางในการช่วยเหลือนสิิตที่

มีภาวะซึมเศร้าโดยแบบส ารวจและ

การให้ค าปรกึษา 

1.อาจารย์/เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมต่อการ

จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง,ติดตาม

พฤติกรรมของนิสติที่มีภาวะซึมเศรา้ 

2.สรา้งความตระหนักรู้ให้แก่นสิิตถงึ

ผลกระทบการเป็นโรคซึมเศรา้โดย

การอบรมให้ความรู ้

3.มีชอ่งทางในการช่วยเหลือนสิิตที่มี

ภาวะซึมเศรา้ 

-เชิงรุกเพื่อแก้ปญัหาภาวะซึมเศร้า

ให้แก่นสิิต 

-เชิงรับ มกีระบวนการติดตามดูแล

และระวังไม่ให้เกิดภาวะซึมเศรา้ 

ระดับโอกาสนอ้ย เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้

ความส าคัญกับปัญหาภาวะโรคซึมเศร้า โดยมีศูนย์ให้

ค าปรกึษาและมีระบบกลไกการดแูลและเฝ้าระวัง

สุขภาพจิตนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทัง้ในเวลาราชการ

และนอกเวลาราชการ รวมถึงวิทยาลยัมีแผน/กิจกรรม 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะในการจัดการกบัปัจจัยเสี่ยงที่จะ

เกิดขึน้ 

ผลกระทบน้อย เนื่องจาก 1. ปัจจุบนัพบว่ามีนิสิต

วทิยาลัยการศึกษาที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า จ านวน 2 คน 

จากนิสิตทัง้หมด 2,129 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ซึ่งอยู่

ในระดับความเสี่ยงน้อย นิสิตมี  

2.มีอาจารย์ที่คอยให้ค าปรกึษา มกีารให้ความรู้เกี่ยวกับ

ภาวะซึมเศรา้  

3.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูใ้นการดูแลสุขภาพจิต

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา 

1.ระเบียบข้อบังคับหรือ

ค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

2.ระบบและกลไกในการ

ขออนุมัติจัดกิจกรรม

เพื่อติดตามพฤตกิรรม

ของนิสิตทีม่ีภาวะ

ซึมเศรา้ 

3.มีชอ่งทางในการ

ช่วยเหลือนสิิตที่มีภาวะ

ซึมเศรา้โดยแบบส ารวจ

และการใหค้ าปรกึษา 

ฝ่ายกิจการ

นิสิต 

วิทยาลัย

การศึกษา 

  

ลายมือชื่อ .....................................................                                                                                             

(…. ผศ.ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศร.ี....) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศกึษา 

      วันท่ี....23...เดือน...กันยายน... พ.ศ...2564... 
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ส าเนาหนังสือและค าสั่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
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แบบประเมินประสิทธผิลของระบบควบคุมภายใน  

5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ   

เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้

ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบ

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรอืไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ข้อคิดเห็น

หรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความส าคัญหรือ

ปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ  

ของการควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับบันทึก

ผลการประเมินโดยทั่วไป ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และสรุปผล  

การประเมนิการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน า 

การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศ  

ให้ทุกระดับตะหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื่อตรง 

และมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐานของโครงสร้าง

องค์กร การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ  

การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม

ดังกล่าวเป็นพืน้ฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย 

5 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจรยิธรรม 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผดิชอบในการก ากับดูแล  

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการ

ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบในการตดิตามงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถ

ของบุคลากรใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่  

ความรับผิดชอบและตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บรหิาร 

 มทัีศนคติท่ีดแีละสนับสนุนการ

ปฏิบัติหน้า ท่ีภายในองค์กร 

รวมท้ังการติดตามผลการ

ตรวจสอบและการประเมินผล

ท้ังจากการตรวจสอบภายใน

และการตรวจสอบภายนอก 

  ผู้บริหารมทัีศนคติท่ีดแีละให้การสนับสนุนการตรวจสอบและ

การประเมินผลการปฏบัิตงิานโดยมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ควบคุมและตรวจสอบ  
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการ

ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น

ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร

ด าเนนิงาน  

  มรีายงานการเงินครบถ้วนรายงานทุกเดือน, รายไตรมาส และ

รายงานผลงานประจ าปโีดยมีการตรวจสอบการด าเนนิงาน

จากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลัย  

หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/budgetspendingplan.aspx 

 มี ทัศนคติและการปฏิ บัติ ท่ี

เหมาะสมต่อการกระจาย

อ านาจ  

  มกีารกระจายบทบาทอ านาจหนา้ที่ไปยังผู้ปฏบัิตงิานโดย

มอบหมายงานตามหนา้ที่ความรับผิดชอบ  

หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/Power.aspx 

 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการ

จัดการความเสี่ยงจากการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ สี่ ย ง ท่ี

เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และ

การพิจารณาวิธีการลดหรือ

ป้องกันความเสี่ยง 

  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการท างานบริหารความเสี่ยง เพื่อ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยง 

ตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการด าเนนิงาน 

หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx 

 มี ค ว ามมุ่ ง มั่ น ท่ี จ ะ ใ ช้ ก า ร

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ

ง าน  ( Performance –  Based 

Management) 

  มแีนวทางการบริหารโดยพจิารณาจากผลการปฎบัิตงิาน

ประจ าปี มาเป็นองค์ประกอบในการบริหารงาน  

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 มขี้อก าหนดด้านจริยธรรมและ

บทลงโทษเ ป็นลายลักษณ์

อักษร และเวียนให้พนักงาน

ทุกคนลงนามรับทราบเป็นคร้ัง

คราว 

  ให้ความส าคัญด้านการเสริมสร้างจรยิธรรม เผยแพร่ให้ทราบ

ทางเว็ปไซต์และถือปฏบัิตติามระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 

หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/ContentRead.aspx?C=janyabun 

 พนักงานทราบและ เข้ า ใจ

ลั กษณะของพฤติ ก รรม ท่ี

ยอมรับและไม่ยอมรับและ

บทลงโทษตามข้อก าหนดด้าน

จริยธรรม และแนวทางการ

ปฏบัิตท่ีิถูกต้อง 

 

 

  เผยแพร่ให้ทราบทางเว็ปไซต์และถือปฏบัิตติามระเบียบ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของ

บุคลากร พ.ศ.2554 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 ฝ่ า ยบ ริ ห า รส่ ง เ ส ริ ม แล ะ

สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ี

มุ่งเน้นความส าคัญของความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรม 

  ก าหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อสง่เสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสและเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ของ

ผู้บริหาร  

หลักฐาน 
http://www.se.up.ac.th/se/ContentRead.aspx?C=jadjumnong 

 ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการ

ตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มีการ

ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ 

หรือระเบียบปฏบัิต ิ

  มกีารด าเนนิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย วินัย 

การรักษาวนิัย และการด าเนนิการทางวินัย ของพนักงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564และระเบียบข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วยการบริหารงานบุคคล  

 พ.ศ. 2555 กรณพีบวา่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏบัิตติามระเบียบ

หรือแนวทางปฏิบัต ิท าให้เกิดความเสียหาย 

 ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมาย

การด าเนนิงานท่ีเป็นไปได้ และ

ไม่ส ร้างความกดดันให้แก่

พนักงานในการปฏิบัติ งานให้

บรรลุตามเป้าหมายท่ีเป็นไป

ไมไ่ด้ 

  ผู้บริหารบริหารงานแบบยดืหยุ่น จึงไม่สร้างความกดดันให้แก่

เจ้าหนา้ที่ การปฏบัิตงิานจึงบรรลุตามเป้าหมาย 

 ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจท่ี

ยุติธรรมและจ าเป็นเพื่อให้

มั่นใจว่าพนักงานจะมีความ

ซื่ อสัตย์และถือปฏิ บัติตาม

จรยิธรรม 

  มกีารพจิารณาความดีความชอบโดยคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

 ฝ่ายบริหารด าเนินการโดย

เร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่า

อ า จ มี ปั ญ ห า เ ร่ื อ ง ค ว า ม

ซื่อสัตย์และจริยธรรมของ

พนักงานเกดิขึน้ 

 

 

 

 

 

 

  มชีอ่งทางการร้องเรียนเร่ืองการทุจรติ และก าหนดขัน้ท่ีชัดเจน 

หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/measure.aspx 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มีการก าหนดระดับความรู้

ทักษะและความสามารถ 

  การก าหนดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ    

 แตล่ะต าแหนง่งานของลกูจ้างประจ า และพนักงาน

มหาวทิยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555   

หลักฐาน  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยาพะเยา
http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx 

 มี ก า ร จั ด ท า เ อ ก ส า ร ค า

บรรยายคุณลักษณะงานของ

แตล่ะต าแหนง่และเป็นปัจจุบัน 

  แตล่ะต าแหนง่มคี าอธิบายลักษณะงาน ( Job Description) ไวเ้ป็น

ลายลักษณ์อักษร  

หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/staff-guilde.aspx 

 มีการระบุและแจ้งให้พนักงาน

ทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ 

และความสามารถท่ีต้องการ

ส าหรับการปฏบัิตงิาน 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ.2555   

หลักฐาน  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของวิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยาพะเยา
http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx 

 มีแผนการฝึกอบรมตามความ

ต้องการของพนักงานท้ังหมด

อย่างเหมาะสม 

  มแีผนพัฒนาบุคลากร  

หลักฐาน  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัย

การศึกษา ปี2563-2567 
ttp://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พิจารณาจากการประเมิน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ

ของงาน และมีการระบุอย่าง

ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผล

การปฏิบัติงานดีและส่วนท่ี

ตอ้งมีการปรับปรุง 

 

 

 

 

  มกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานโดยคณะกรรมการประเมินผล

การปฏบัิตงิาน 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.4 โครงสรา้งองค์กร 

 มีการจัดโครงสร้างและสาย

งานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน

และเหมาะสมกับขนาดและ

ลักษณะการด าเนนิงาน    

  โครงสร้างองค์กรมกีารแบ่งแยกหนา้ที่ชัดเจนตามงานภารกิจ

หลัก งานบริหาร งานวชิาการ และงานแผนงาน 

http://www.se.up.ac.th/se/ContentRead.aspx?C=Structure1 

 มีการประเมินผลโครงสร้าง

เป็นคร้ังคราวและปรับเปลี่ยน 

ท่ี จ า เ ป็น ให้ สอดคล้ อ งกั บ

ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี มี ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

  น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพจิารณา

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องตามสถานการณ ์

 มีการแสดงแผนภูมิการจัด

องค์กรท่ีถูกต้องและทันสมัย

ให้พนักงานทุกคนทราบ 

  มกีารแสดงผังการจัดองค์กรท่ีแสดงสายการบริหารงานพร้อม

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงาน 

http://www.se.up.ac.th/se/ContentRead.aspx?C=Structure2 

1.5 การมอบอ านาจและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

 มีการมอบหมายอ านาจและ

หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับ

บุคคลท่ีเหมาะสมและเป็นไป

อย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้

พนักงานทุกคนทราบ 

  มกีารมอบหมายหนา้ที่และ ความรับผิดชอบโดยแจ้งเป็นลาย

ลักษณอ์ักษร  และแจ้งเวยีนใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ  เช่น มีการ

มอบอ านาจให้หัวหน้างาน 

หลักฐาน http://www.se.up.ac.th/se/Power.aspx 

 ผู้ บ ริ ห า ร มี วิ ธี ก า ร ท่ี มี

ประสิทธิภาพในการติดตาม

ผลการด าเนนิงานท่ีมอบหมาย 

  มกีารควบคุม ติดตามผลการปฎบัิตงิาน ตามแผนงาน /

โครงการ การใชจ้่ายงบประมาณและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า 

1.6 นโยบายวธิีบรหิารด้านบคุลากร 

 มีการก าหนดมาตรฐานหรือ

ข้ อ ก า ห นด ใ นก า ร ว่ า จ้ า ง

บุคลากรท่ีเหมาะสม โดยเน้น

ถึงการศึกษาประสบการณ์ 

ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

  ปฏบัิตติามขอ้บังคับมหาวิทยาลัย 

พะเยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ .ศ. 2551 

 มี ก ารจั ดปฐมนิ เทศ ให้ กั บ

พนักงานใหม่และจัดฝึกอบรม

พนักงานทุกคนอยา่งสม่ าเสมอ

และตอ่เนื่อง 

  บุคลากรบรรจุใหมไ่ด้รับการปฐมนเิทศตามโครงการของ

มหาวทิยาลัย 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 การเลื่อนต าแหน่งและอัตรา

เงินเดือนและการโยกย้าย

ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน 

  การเลื่อนต าแหนง่และอัตราเงนิเดอืนพจิารณาจากผลการ

ประเมินการปฏบัิตงิานโดยคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนั ก ง าน ได้พิ จ ารณา

รวมถึ งความซื่ อสั ตย์ และ

จรยิธรรม 

  พจิารณาจากผลการปฎบัิตงิานประจ าปี 

 มกีารลงโทษทางวินัยและแก้ไข

ปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏบัิตติาม

นโยบายหรือข้อก าหนดด้าน

จรยิธรรม 

  มกีารด าเนนิการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

วนิัย การรักษาวนิัย และการด าเนนิการทางวินัย ของพนักงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564และระเบียบข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2555 

1.7 กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ 

และมีการก ากับดูแล การ

ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้

เป็นไปตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ 

  มกีารตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการประจ าเพ่ือ

ด าเนนิการก ากับดูแลการปฏบัิตงิานภายในองค์กร ให้เป็นไป

ตามระบบการควบคุมภายใน 

 มีผู้ตรวจสอบภายในและมกีาร

รายงานผลการตรวจสอบ

ภายในตอ่หัวหนา้ส่วนราชการ 

  มผีู้ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลัยเข้า

มาตรวจสอบการปฏบัิตงิาน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ

และข้อแนะน าตอ่ผู้บริหาร 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

        มกีารประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธาน

หลักสูตร หัวหน้างาน และบุคลากรประจ าที่ได้รับการคัดเลอืกตามขอ้บังคับร่วมกัน เพื่อเสนอข้อคิดเห็น และ

แก้ไขปัญหาการบริหารงานภายใน เพื่อน ามาจัดท าแผนการบริหารงาน  ส่วนงานยังตอ้งปรับกระบวนการ

ตดิตามประเมินผลการด าเนนิงาน เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรยดึหลักความซื่อตรงและจรยิธรรมในการ

ปฏบัิตงิาน 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 

 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี....) 

ต าแหน่ง ……รองคณบดีฝา่ยบรหิาร วิทยาลยัการศึกษา…… 

วันที่ .......23......./.....กันยายน...../.....2564...... 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุ

และประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ขององค์กรเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์

ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิด 

การทุจริตในการประเมนิความเสี่ยงที่ส่งผลตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร 

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบ

การควบคุมภายใน 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

2.1 วัตถุประสงค์ระดบัหน่วยรับตรวจ    

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ เ ป้าหมายการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

  มคี าสั่งวิทยาลัยการศึกษา เร่ืองแตง่ตัง้

คณะกรรมการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษา 

โดยมีหน้าท่ีก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายการด าเนนิงานจัดการความ

เสี่ยง พิจารณาเกณฑ์การบริหารความ

เสี่ยงท่ีอ้างองิจากมหาวทิยาลัย และ

ชี้แจงการด าเนนิงานใหผู้้เกี่ยวขอ้งทราบ

และเข้าใจตรงกัน  

หลักฐาน 
http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx 

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากร ทุกระดับทราบ

และเข้าใจตรงกัน 

  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจ าป ีพรอ้มท้ังรายงานการ

ด าเนนิงานตามแผน 6 เดอืนและ12 

เดอืน  
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

หลักฐาน 
http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรม    

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน

ระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและ

สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหนว่ยงาน 

  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจ าป ีพรอ้มท้ังรายงานการ

ด าเนนิงานตามแผน 6 เดอืนและ12 เดอืน  

หลักฐาน 
http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และ

วัดผลได้ 

  ด าเนนิงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

โดยมีเกณฑ์การบริหารความเสีย่งท่ี

อา้งอิงจากมหาวิทยาลัย  

 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด

และให้การยอมรับ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ชี้แจง

การด าเนนิงานใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและ

มอบหมายให้แต่ละฝา่ยงานจัดท าแผน

ความเสี่ยง และน ามาพจิารณาร่วมกัน

โดยผ่านคณะกรรมการความเสีย่งฯ  

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง    

 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน 

ความเสี่ยง  

  มคี าสั่งวิทยาลัยการศึกษา เร่ืองแตง่ตัง้

คณะกรรมการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษา 

โดยมีหน้าท่ีก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายการด าเนนิงานจัดการความ

เสี่ยง พิจารณาเกณฑ์การบริหารความ

เสี่ยง 

 

 

 มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร 

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่การเกิดภัยธรรมชาติ การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็น

ต้น 

  

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง    

 มี ก า รก า หนด เ กณฑ์ ใ น ก า รพิ จ า รณา ร ะ ดั บ

ความส าคัญของความเสี่ยง 

  มคี าสั่งวิทยาลัยการศึกษา เร่ืองแตง่ตัง้

คณะกรรมการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษา 

โดยมีหน้าท่ีก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายการด าเนนิงานจัดการความ

 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ

ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือ

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

เสี่ยง พิจารณาเกณฑ์การบริหารความ

เสี่ยง 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง    

 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น

และก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ

เสี่ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ชีแ้จง

การด าเนนิงานใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและ

มอบหมายให้แต่ละฝา่ยงานจัดท าแผน

ความเสี่ยง และน ามาพจิารณาร่วมกัน

โดยผ่านคณะกรรมการความเสีย่งฯ 

วาระปรชุม 

 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นจาก

การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ

เสี่ยง  

  

 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ

ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี

ก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  รายงานการด าเนนิงานตามแผน 6 เดือน

และ12 เดอืน 

 หลักฐาน 
http://www.se.up.ac.th/se/annualriskplan.aspx 

 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น

และก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ

เสี่ยง 

  

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 

      หนว่ยงานด าเนินการประเมินความเสี่ยง โดยระบุวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหาวธีิการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม พร้อมรายงานแผนความเสี่ยงในรอบ 6 

เดอืน และ 12 เดอืนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 

 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี....) 

ต าแหน่ง ……รองคณบดีฝา่ยบรหิาร วิทยาลยัการศึกษา…… 

วันที่ .......23......./.....กันยายน...../.....2564...... 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม 

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดตามนโยบายและวิธีปฎิบัติงานในการลด 

หรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร          

ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติ      

ทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการด าเนินงานประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุ  

ประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักการที่ 12 การก าหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องก าหนดเป็นนโยบายและวิธีการ

ควบคุม ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

  มกีิจกรรม/โครงการการควบคุมและ

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์มกีาร

ประชุมชีแ้จงให้บุคลากรทราบถึงการ

จัดระบบควบคุมภายในและการ

บรหิารความเสี่ยง  

หลักฐาน 
http://www.se.up.ac.th/se/ALLNews.aspx 

 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

การควบคุม 

  

 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมัติของ

ผู้บริหารแตล่ะระดับไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณอ์ักษร 

  มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่

และวงเงินอนุมัตขิองผู้บริหารแตล่ะ

ระดับไว้อยา่งชัดเจนและเป็นลาย

ลักษณอ์ักษรโดยถอืปฏบัิตติาม

หลักฐาน 

http://www.se.up.ac.th/se/Power.aspx 

 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ

เพยีงพอ 

  มกีารดูแลทรัพย์สนิอยา่งรัดกุมและ

จัดท าทะเบียนควบคุมทรัพย์สนิ 

ตามพรบ.การจัดซือ้จัดจา้ง วา่ดว้ย

การพัสดุ พ.ศ.2560 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการปฏิบัติงานท่ีส าคัญหรืองานท่ีเสี่ยง

ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก

บัญช ีและการดูแลรักษาทรัพย์สนิ 

  มกีารมอบหมายหนา้ที่และความ

รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่าง

เป็นระบบ เชน่ การบริหารพัสดุ 

การควบคุมด้านการเงินและ

งบประมาณ, การจัดสรรทรัพยากร

สารสนเทศ, การจัดการเรียนการ

สอน มีการติดตามและควบคุม

อย่างตอ่เนื่อง  

หลักฐาน 
http://www.se.up.ac.th/se/personpolicy.aspx 

 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 

ในเร่ืองการมผีลประโยชนทั์บซ้อนโดยอาศัยอ านาจหนา้ที่ 

  มกีารด าเนนิการตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย วนิยั 

การรักษาวนิัย และการด าเนนิการ

ทางวินัย ของพนักงานมหาวทิยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2564และระเบียบ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

วา่ด้วยการบริหารงานบุคคล  

 พ.ศ. 2555 

 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ

องคก์รเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

  มกีารตดิตามและตรวจสอบการ

ด าเนนิงานภายในหนว่ยงานและ

จากหน่วยงานภายนอก (หน่วย

ตรวจสอบภายใน,ส านักงานตรวจ

เงินแผ่นดนิ) อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
         มมีาตรการตดิตามและตรวจสอบกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนนิการเพื่อลดความเสี่ยง โดยมีแบบประเมินโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดของโครงการ และสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ในปีถัดไป 
 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี....) 

ต าแหน่ง ……รองคณบดีฝา่ยบรหิาร วิทยาลยัการศึกษา…… 

วันที่ .......23......./.....กันยายน...../.....2564...... 
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องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สารสนเทศเป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการสื่อสารที่ เกี่ยวกับการด าเนินการควบคุมภายใน  

เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพจากแหล่งข้อมูล 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร

ในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการสื่อสาร

ภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการ

สื่อสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและความคาดหวัง 

ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 13 องค์กรจัดท าหรือจัดหาและใ ช้สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 

เพื่อสนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ 

และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม       

การควบคุมภายในที่ก าหนด 

หลักการที่ 15 องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการบริหาร

และตัดสนิใจของฝ่ายบริหาร 

  มีระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นหนว่ยงาน

ส าหรับการบริหารและตัดสนิใจของ

ผู้บริหารและการรายงาน UP DMS 

และ E BUDGET 

 มกีารจัดท าและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนนิงานการเงิน 

และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะ 

รัฐมนตรีไว้อยา่งถูกตอ้ง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  มกีารจัดท าและรวบรวมขอ้มูล

เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานการเงิน 

ระบบ AX E BUDGET รายงานการใช้

จ่ายงบประมาณ 6 เดอืน และ 12 

เดอืน ผ่านทางเว็ปไซต์ 
http://www.se.up.ac.th/se/budgetspendi

ngplan.aspx 

 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ

บันทึกบัญชไีวค้รบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

  มกีารจัดเก็บขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานการเงินและงบประมาณ 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บ 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1. การลงบัญชใีนระบบ AX 

2. ระบบบันทึกการยมืเงิน, ตัดยอด

งบประมาณ 

3. ใบส าคัญทางการเงิน (งบเดอืน) 

- ใบขอเบิกเงิน 

- บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 

- เอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกับ

หลักฐานขอเบิก 

4. ระบบ E BUDGET 

 มีการรายงานข้อมูลท่ีจ าเป็นท้ังจากภายในและภายนอกให้

ผู้บริหารทุกระดับ 

  ทุกฝ่ายงานจัดท าและรวบรวม

ข้อมูลการด าเนินงานท่ีสามารถ

เผยแพร่ได้ โดยผ่านทางระบบ

สารสนเทศ  เว็ป 

 มีระบบการติดต่อสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอย่าง

เพยีงพอ เชื่อถอืได้และทันกาล 

  มรีะบบการตดิตอ่สื่อสารท้ังภายใน

และภายนอก อาทิเชน่ เบอร์

โทรศัพท์ตดิตอ่ภายใน และภายนอก 

website Facebook line และสายตรง

คณบดี   

 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ

บทบาทหน้าท่ีของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ

จุดอ่อนของการควบคุมภายในท่ีเกิดขึ้น และแนวทาง 

การแก้ไข 

  มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการความ

เสี่ยงและควบคุมภายในของ

วทิยาลัยการศึกษา และมีการ

ประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทุกคน

ทราบเกี่ยวกับการประเมินการ

ควบคุมภายในหน่วยงานตาม

บทบาทและหน้าท่ีของตนเองเพื่อ

ควบคุมปัญหาและหาแนวทางแก้ไข   

 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น  

หรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนนิงานขององคก์ร 

  ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ โดย

มคีณะกรรมการท่ีเป็นตัวแทน

คณาจารย์และเจา้หน้าท่ี และมี

ชอ่งทางการตดิตอ่ให้ขอ้คดิเห็นทาง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน และ
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ภายนอก website Facebook line และ

สายตรงคณบดี   

 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก อาท ินสิิต ชุมชน และประชาชน  

 

  เปิดโอกาสให้นสิิต เจ้าหนา้ที่ 

รวมท้ังประชาชนท่ีมารับบริการ

ร้องเรียนและให้ขอ้เสนอแนะ

เกี่ยวกับเร่ืองตา่งๆ ผ่านทางทาง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน และ

ภายนอก website Facebook line และ

สายตรงคณบดี   

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
       วิทยาลัยการศกึษามีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทีเ่หมาะสม ให้กับบุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้สะดวกและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหนว่ยงาน  
 

 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(....ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี....) 

ต าแหน่ง ……รองคณบดีฝา่ยบรหิาร วิทยาลยัการศึกษา…… 
วันที่ .......23......./.....กันยายน...../.....2564...... 
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องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล 

 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง

หรอืเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน 

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแลอย่ างทันเวลา 

ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 16 การด าเนินการประเมินผลระหว่างการ ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล     

เป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและท าหนา้ที่ได้จรงิ 

หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน    

อย่างทันเวลาตอ่ฝา่ยบริหารและก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผดิชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานและรายงานให้ 

ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 

  มกีารรายงานในเร่ืองผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการเทียบกับ

แผนปฏิบัตกิาร และรายงานผล

การด าเนนิงานประจ าปใีห้

ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการด าเนินการ

แก้ไขอยา่งทันกาล 

  ในกรณีท่ีด าเนนิการแล้วแตไ่ม่

บรรลุตามแผนท่ีก าหนด และใน

กรณท่ีีไม่ด าเนนิการตามแผนท่ี

ก าหนด ต้องเสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที 

 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน

อย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ  

  ระหว่างการด าเนนิโครงการให้

รายงานผลการด าเนนิโครงการ

ตอ่ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 

 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบการควบคุม

ภายในท่ีก าหนดไว้อยา่งต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

  ด าเนนิการจัดท ารายงานการ

ด าเนนิงานตามแผน 6 เดอืนและ

12 เดอืน ให้กับผู้บังคับบัญชา

ทราบ 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/

หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้  

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้

ยกเลิกการประเมินความพอเพยีง

และประสิทธิผลของการควบคมุ

ภายใน 

 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ

ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/หรือคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

  มกีารปรับปรุงการปฏบัิตงิาน และ

แก้ไขข้อบกพร่องตามขอ้เสนอแนะ

ท่ีพบจากการประเมินผลการ

ตรวจสอบภายในวทิยาลัย

การศึกษา 

 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการประเมิน 

ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

  

 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันที  

ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ

กระท าอื่นท่ีอาจมผีลกระทบตอ่องค์กรอย่างมนีัยส าคัญ 

 

  ด าเนนิการตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย วนิยั 

การรักษาวนิัย และการ

ด าเนนิการทางวินัย ของพนักงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

และระเบียบข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วา่ด้วยการบริหารงานบุคคล  

 พ.ศ. 2555 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
       วิทยาลัยการศึกษาได้แกไ้ขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ คณะกรรมการ

ประจ าฯ หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย อยา่งสม่ าเสมอ มีการ

รายงานผลการตรวจสอบให้ผูบ้รหิารทราบ  
 

 

ชื่อผู้ประเมนิ ………………………………..……… 

(....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี....) 

ต าแหน่ง ……รองคณบดีฝา่ยบรหิาร วิทยาลยัการศึกษา…… 
วันที่ .......23......./.....กันยายน...../.....2564...... 

 

 


