
แบบ ปค.4 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 วิทยาลัยมีการแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม  
 
 
 
    1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
ให้ เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมี
หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
    1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถที่สอคคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วิทยาลัย 
   1 .5  กำหนดให้ บุ คลากรมีหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

 
   1.1 ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯมีการ
กำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักของ
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดำเนิ น งาน  ที่ ค รอบคลุมถึ งการปฏิบั ติหน้ าที่
ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
   1.2 ทีมผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนให้ใช้
ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการ
ติดตามกำกับภายใน  
 
    1.3 วิทยาลัยฯ จัดโครงสร้างและสายการบังคับ
บัญชา ซึ่งประกอบด้วย 1 สำนักงานคณบดี 1 สำนัก
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และศูนย์อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์  โดยทุ ส่ วนงานปฏิบั ติหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบให้บรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัย  
    1.4 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้
แสดงผลงาน มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 
    1.5 วิทยาลัยฯมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
พัฒนาตนเองตามตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง และมี
การควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยการติดตามงานร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน 



(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
  2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
   2.2 การระบุความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย/ส่วนงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
    2.3 การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
   2.4 การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
   3. กิจกรรมการควบคุม 
   3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้ 
 
 
 
 

 
   2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการและมีเป้าหมายการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ รวมทั้งมีการสื่อสารให้
ทุกคนในวิทยาลัยฯ รับทราบและเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้
บุ คล ากรมี ส่ วน ร่ วม ในการกำห นดวิสั ยทั ศน์  
วัตถุประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ระยะยาวและ 
ระยะสั้ น  และมี ส่ วน ร่ วม ใน วิพ ากษ์  และให้
ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
    2.2 ผู้บริหารและรองคณบดี ผู้อำนวยการร่วมกัน
ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณา และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
จากผลกระทบและความถี่ที่ เกิดผ่านการประชุม
คณะกรรมการของวิทยาลัยฯ 
    2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับที่จะเกิด
การทุจริต คอร์รัปชั่น มีการจัดทำรายงานทางการ
เงิน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัย  
ตามไตรมาส และมีการตรวจสอบภายในจาก
มหาวิทยาลัย 
    2.4 มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง
วางแผนกำกับดูแล เพ่ือให้ทุกกระบวนการมีผลต่อ
การดำเนินงานตามภารกิจให้น้อยที่สุด 
 
    3.1 มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และลำดับ
ขั้นตอนการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน เช่น การกำหนดวงเงินและอำนาจใน
การอนุมัติเงินเป็นหน้าที่ของคณบดี มีขั้นตอนการ
อนุมัติต้องผ่านการเห็นชอบของส่วนงาน รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กร มีคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  



(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

   3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
    3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
   4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
   5.1 การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็น
รายครั้งที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย

    3 .2  วิ ท ย าลั ย ฯ  ใช้ ร ะบ บ เท ค โน โล ยี เช่ น 
Microsoft team, Outlook, ERP เป็นต้น เพ่ือให้
บุคลากรใช้เครื่องมือในการทำงาน มีระบบการป้อน
ข้อมูล การตรวจสอบและและอนุมัติ มีการควบคุม
ปลอดภัยของระบบ โดยจัดระดับการเข้าถึงข้อมูล
ตามตำแหน่งหน้าที่กับระบบของมหาวิทยาลัย 
   3.3 มีการกำหนดนโยบายและผลสำเร็จที่คาดหวัง
ของการควบคุมภายในและประกาศให้ผู้บริหารและ
บุคลากรถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว 
 
 
   4.1 วิทยาลัยฯใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องผ่าน
จากระบบที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย เช่น HURIS 
ERP เป็นต้น 
   4.2 การสื่อสารด้านกฎระเบียบ หนังสือเวียนและ
ข้อมูลการจัดการความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางช่องทาง  
Microsoft team และ Outlook  
 
    4.3 วิ ท ย าลั ยมี ช่ อ งท าง เผ ยแพ ร่ ข้ อ มู ล ให้
บุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ หรือ เฟสบุ๊ค 
ส่วนข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยผ่านทางระบบ
ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภ าค รั ฐ แ ล ะ ห น้ า เว็ บ ไซ ต์
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้องค์กรหรือบุคคลภายนอก
เข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ
ภาครัฐ 
 
   5.1 มีการติดตามผลในระหว่างงการปฏิบั ติงาน
อย่างสม่ำเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
    5.2 วิทยาลัยมีการจัดระบบการประเมินผลของ
การควบคุมภายใน ผู้บริหารมีการติดตามและสั่งการ
แก้ไขทันทีที่เกิดข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน มีระบบการ



(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

บริหาร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

สื่อสารผ่านทาง Social media (Line group) ที่จะ
ช่วยให้มีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว มีการสอบทาน เช่น 
การทวนสอบการตัดสิน เกรดของนิสิ ต  การมี
กระบวนการตรวจสอบเอกสารกรเงินจากส่วนงาน
ย่อย งานการเงินของวิทยาลัยไปยังงานคลังของ
มหาววิทยาลัย  

ผลการประเมินโดยรวม (5) 

     วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ 

มีสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการควบคุมภายในเป็นหลักการทำงานของบุคลากรทุกส่วนงานทั้งด้านการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การเงิน การพัสดุครุภัณฑ์ จึงควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับบุคลากร 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนในการประเมินผลให้ข้อเสนอแนะต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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