
แบบ ปค.4 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 

 
(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(4) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
   1.1 การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซือ่สัตย์และจริยธรรม  

 

   1.1 ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีการ
กำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักของ
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดำเนิ นงานตามระเบี ยบของบั งคับต่ างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่  การ
ปฏิบัติต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และ
บุ คคลภายนอก  มี การสื่ อสารข้อกำหนดและ
บทลงโทษต่างๆ ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
รับทราบ ทั้งนี้จากกผลการประเมินพบว่า ควรมีการ
ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ลงโทษหรือการจัดการกับการฝ่าฝืนที่เหมาะสมให้กับ
บุคลากรรับรู้เพ่ิมข้ึน 

   1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
ให้ เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมี
หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

 

  1.2 คณบดีวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งรองคณบดีและ
คณะกรรมการงานต่าง ๆ เพ่ือกำกับดูแล ติดตามงาน
พัฒนาและปรับปรุงระบบงานของวิทยาลัยฯ โดยมี
การแต่งตั้ งคณะกรรมการที่มีหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบต่อการติดตามการควบคุมภายในด้วย โดย
มี ก า ร เส น อ ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ต่ อ ที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 

    1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 

 

   1.3 วิทยาลัยฯ มีโครงสร้างการบริหารงานซึ่ง
ประกอบด้วย 1 สำนักงานคณบดี 2 สำนักวิชาการ
สร้างสรรค์ และศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมี
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก 
ดูแลรับผิดชอบส่วนงาน กำกับและติดตามการ
ดำเนินงาน โดยทุกส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้บรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
 

    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่ มีความรู้  
ความสามารถที่สอคคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วิทยาลัย 
 

   1.4 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ มีการ
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร อีกทั้งมีการกำหนดให้บุคลากรทุกคนมี
แผนการพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสและส่งเสริมให้มี
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การพัฒนาตนเองตามตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง มี
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรอย่างชัดเจน 

   1.5 การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 

   1.5 วิทยาลัยฯ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร
อย่ างเหมาะสม มี การกำหนดตั วชี้ วัดผลการ
ปฏิบัติ งาน และมีการควบคุม กำกับดูแล การ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอด้วยการติดตามงานร่วมกัน
เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้ งแจ้งให้บุ คลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ  

2. การประเมินความเสี่ยง  
   2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 

   2.1 วิทยาลัยฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ในทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการและมีเป้าหมายการดำเนิน งานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ รวมทั้งมีการสื่อสารให้
บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยฯ รับทราบและเข้าใจ
ร่วมกัน ทั้ งนี้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ในระดับกลยุทธ์ระยะยาวและ
ระยะสั้น และมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ และให้
ข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน  

   2.2 การระบุความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย/ส่วนงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

   2.2 คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร
ร่วมกันวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณา และจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงจากผลกระทบและความถี่ที่ เกิด และสร้าง
มาตรการ แนวทางหรือวิธีจัดการความเสี่ยงที่ทันต่อ
สถานการณ์ ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำ
ของวิทยาลัยฯ 

   2.3 การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

  2.3 วิทยาลัยฯ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับที่
จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น และจัดทำรายงาน
ทางการเงิน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ ทุกเดือน พร้อมรับการตรวจสอบภายใน
จากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีการสื่อสารให้บุคลากรทุก
คนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่
กำหนดไว้ 

   2.4 การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ

   2.4 วิทยาลัยฯ มีการระบุ และประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 



(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ควบคุมภายใน พร้อมทั้งวางแผนและกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
กำกับดูแล ติดตาม เพ่ือให้ทุกกระบวนการมีผลการ
ดำเนินงานบรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ  

3. กิจกรรมการควบคุม  
   3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

   3.1 วิทยาลัยฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และ
ลำดับขั้นตอนการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ 
และหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เช่น การ
กำหนดวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเงินเป็นหน้าที่
ของคณบดี กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การ
บันทึกรายละเอียด การตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น บุคลากรทุกคนปฏิบัติ
ตามนโยบาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รับเงิน และนำส่งเงิน การพัสดุ การบริหารงานบุคคล 

   3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

   3 .2  วิ ท ย าลั ย ฯ  ใช้ ร ะบ บ เท ค โน โล ยี  เช่ น 
Microsoft team, Outlook, ERP เพ่ือให้บุคลากร
ใช้เครื่องมือในการทำงาน มีระบบการป้อนข้อมูล 
การตรวจสอบและและอนุมัติ มีการควบคุมปลอดภัย
ของระบบ โดยจัดระดับการเข้ าถึ งข้อมูลตาม
ตำแหน่งหน้าที่กับระบบของมหาวิทยาลัย  

   3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 

3.3 วิทยาลัยฯ มีการกำหนดนโยบายและผลสำเร็จที่
คาดหวังของการควบคุมภายในและประกาศให้
ผู้บริหารและบุคลากรถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการทบทวน
นโยบายและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิด
ความคล่องตัวอย่างต่อเนื่อง 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
   4.1 การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

   4.1 วิทยาลัยฯ ใช้ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องผ่าน
จากระบบที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย เช่น HURIS 
ERP เป็นต้น สำหรับการบริหารและตัดสินใจของ
ฝ่ายบริหาร โดยมีการรายงานข้อมูลทั้งจากภายใน
และภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ  

   4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

   4.2 วิทยาลัยฯ มีการสื่อสารด้านกฎระเบียบ 
หนังสือเวียนและข้อมูลการจัดการความรู้ต่าง ๆ ผ่าน
ทางช่องทาง  Microsoft team และ Outlook มา
ใช้ ในการปฏิบัติ งาน เพ่ือลดเวลา ขั้นตอน และ
ทรัพยากรที่ใช้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ยังมีช่องทางการสื่อสารผ่าน group line ของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถ



(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

แจ้งและรับทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วย 
   4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
 

   4.3 วิทยาลัยฯ มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ให้
บุ คคลภายนอกผ่ านทางเว็บ ไซต์ และ เฟสบุ๊ ค 
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. กิจกรรมการติดตามผล  
   5.1 การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็น
รายครั้งที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

   5.1 มีการติดตามผลในระหว่างงการปฏิบั ติงาน
อย่างสม่ำเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

  5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหาร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

    5.2 วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบการประเมินผลของ
การควบคุมภายใน ผู้บริหารมีการติดตามและสั่งการ
แก้ไขทันทีที่เกิดข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน มีระบบการ
สื่อสารผ่านทาง Social media (Line group) ที่จะ
ช่วยให้มีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว มีการสอบทาน เช่น 
การทวนสอบการตั ดสิน เกรดของนิสิ ต  การมี
กระบวนการตรวจสอบเอกสารกรเงินจากส่วนงาน
ย่อย งานการเงินของวิทยาลัยไปยังงานคลังของ
มหาววิทยาลัย 

 
ผลการประเมินโดยรวม (5) 
     วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ 
มีสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีกระบวนการติดตามประเมินผล และมีการนำผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี 
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

        
 


