
 

 แบบ ปค. 4 

ช่ือสวนงานยอย สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

    1.1 มีการแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณคาของความ

ซื่อสัตยและจริยธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.2 มีการแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหาร 

และมีหนาท่ีกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน 

 

 

 

 

    1.1.1 ผูบริหารมีการกําหนดแนวทาง และมีการ

ปฏิบัติงานท่ีอยูบนหลักความซื่อตรงและการรักษา

จรรยาบรรณในการดําเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึงการ

ปฏิบัติหนาท่ีประจําวันและการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 

รวมถึงการปฏิบัติตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูรับบริการ

และบุคคลภายนอก โดยไดกําหนดวัฒนธรรมองคกร  

(Integrity Innovation Implementation Society : 

3IS) ท่ีครอบคลุมแนวทางดังกลาว และใชเปนหลักใน

การปฏิบัติงานรวมกันของสํานักฯ 

    1.1.2 สํานักฯ มีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมและ

ขอกําหนดหามผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตนใน

ลักษณะท่ีอาจกอให เ กิดความเสียหายตอองค กร 

ประกอบดวย จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ จรรยาบรรณนักวิจัย รวมถึง พ.ร.บ. กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  และหลักเกณฑการ

ปฏิบัติงานดานบริหาร บุคคล การเงิน พัสดุ และงานท่ี

เก่ียวของตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

    1 .1.3 สํ า นักฯ  เผยแพรหลักจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน ขอกําหนด บทลงโทษ รวมถึงกระบวนการท่ี

สามารถตรวจพบการฝาฝนภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

ใหแกผูบริหาร รวมท้ังบุคลากรทุกคนรับทราบ ใน

เว็บไซตสํานักฯ 

 

    1.2.1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการ

ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรท่ีชัดเจนและวัดผลได 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ

บุคลากร โดยสํานักฯ ไดรับมอบหมายให 1) รายงานผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปและผลการ

ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน : แบบสมดุล 4 มิติ  2) รายงานผลการ



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.3 มีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาท่ี 

และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 มีการสรางแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน 

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคกรและผลการดําเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (AS-EdPEx)  3) รายงานผล

การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

    1.2.2 สภามหาวิทยาลัยไดกํากับดูแลการพัฒนาและ

การปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองคกร โดยสํานักฯ 

ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กํากับติดตาม  

วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ รวมท้ัง

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุม

ภายใน ท้ัง 5 องคประกอบ 

 

    1.3.1 สํานักฯ มีการกําหนดโครงสรางและสายการ

บังคับบัญชาท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของสํานักฯ 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเพ่ือการดําเนินการ

ภารกิจตามกฎกระทรวง และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ซึ่ง

ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมีการมอบหมาย

อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกบุคคลท่ีเหมาะสม 

ท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ รวมท้ังมี

วิธีการติดตามผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

เปนไปอยางถูกตอง โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะห และจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร รวมท้ังแจงใหบุคลากรทุกคนทราบ

ผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ และเว็บไซต

สํานักฯ 

 

    1.4.1 สํานักฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบัตเิพ่ือจัดการ 

พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ี

เหมาะสมและสอบทานวิธีการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

รวมท้ังมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

เสริมสรางแรงจูงใจตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีและให

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตอบุคลากรท่ีตองปรับปรุง

ผลงาน โดยสื่ อสารกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหผูบริหารและบุคลากรทราบ โดยสํานักฯ 

จัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ ดานการวิจัย 

ดานการบริหารจัดการเพ่ือความกาวหนาในสายอาชีพ 



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
รวมท้ังมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรใหแกบุคลากร

ดีเดน เชิดชูเกียรติใหกับผูสรางช่ือเสียงใหแกสํานักฯ ทาง

สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ และกิจกรรม ILC Hub for 

Kindness ในกลุมไลนบุคลากรสํานักฯ ภายใตโครงการ

สงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางความสุขในการ

ทํางาน  

    1.4.2 สํานักฯ มีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียม

ความพรอมสําหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรูและ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอยางทันเวลา โดยมีการ

วิเคราะหอัตรากําลัง มีกระะบวนการสรรหาตามระเบียบ

บริหารและงานบุคคล รวมท้ังมีการพัฒนา และรักษา

ผูบริหารและบุคลากรทุกคน เชน การจัดระบบท่ีปรึกษา 

(mentoring) และการฝกอบรม โดยจัดโครงการพัฒนา

อาจารยใหมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการ

เรียนการสอนของ UKPSF กิจกรรมจัดการความรูดาน

วิชาการ (KM & Mentor) โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

ปฏิบัติการเพ่ือเขาสูตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน 

2. การประเมินความเสี่ยง 

    2.1 มีการระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรไวอยาง

ชัดเจน และเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง

ท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.2 มีการระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค

การควบคุมภายในอยางครอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย/ สวนงาน

 

    2.1.1 สํานักฯ มีการกําหนดวัตถุประสงคของการ

ปฏิบัติงานในแตละภารกิจ ครอบคลุมทุกภารกิจอยาง

ชัดเจน เพ่ือใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยมี

การกําหนดวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายใน

แผนปฏิบัติการประจําป และมีขอกําหนดการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยสํานักฯ อยางชัดเจน 

พรอมท้ังแจงใหผูเก่ียวของรับทราบ 

    2.1.2 สํานักฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมี

ตัวตนจริง ครบถวน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ

องคกรไดอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลครบถวน 

ถูกตอง โดยมีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํสํานักฯ ทุกเดือน รวมถึง

การกรอกขอมูลในระบบ SWU-ERP ทุกรายการ เพ่ือ

รายงานสถานะการเงินของสํานักฯ 

 

    2.2.1 สํ า นั กฯ  มี ก า ร ระ บุความ เสี่ ย งซึ่ ง อ าจมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจ โดยบุคลากร



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง

น้ัน 

 

 

 

 

 

 

    2.3 มีการพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เ พ่ือ

ประกอบการประเมินความเสี่ยง ท่ีส งผลตอการบรรลุ

วัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน  

 

ทุกระดับมีสวนรวมในการวิเคราะหความเสี่ยงท้ังจาก

ปจจัยภายในและภายนอก ประเมินความสําคัญของ

ความเสี่ยง และมีมาตรการ/ แนวทางการบริหารเพ่ือลด

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยมีการมีการจัดทําแผนการ

จัดการความเสี่ยง พรอมท้ังติดตามแผนฯ รอบ 6 เดือน

และ 12 เดือน และรายงานผลการประเมินองคประกอบ

ของการควบคุมภายใน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

    2.3.1 สํานักฯ มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการ

ทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน  

มีคณะกรรมการรับผิดชอบดานการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ

จัดจาง พรอมท้ังจัดทํารายงานสถานะการเงิน รายงาน

ทะเบียนคุมเงินสํารองจาย รายงานทะเบียนคุมเงิน

รายได/ รายได (อุดหนุนรัฐบาล) รายงานพิจารณาผล

ประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจาง รายงานการตรวจสอบ

พัสดุประจําป  โดยมีการตรวจสอบรายงานโดยผูบริหาร

และคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

    2.3.2 สํานักฯ มีการทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงาน

อยางรอบคอบโดยพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมาย

ท่ีกําหนดแลว รวมท้ังไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของ

การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกบุคลากรแลวดวยวา 

ไมมีลักษณะสงเสรมิใหบุคลากรกระทําไมเหมาะสม และ

มีการสื่อสารใหบุคลากรทุกคนเขาใจและปฏิบัติตาม โดย

มีคณะกรรมการทบทวนแผนและกลยุทธ คณะกรรมการ

ประจําสํานักฯ และคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ

ทําหนาท่ีกลั่นกรองและทบทวนความยากงายของคา

เปาหมายและตัวช้ีวัดใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน บริบท

การทํางานของสํานักฯ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั 

รวมท้ังกําหนดอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสมกับปริมาณงานและสอดคลองกับงบประมาณ

ของสํานักฯ 

 

    2.4.1 สํานักฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจาก

ปจจัยภายนอก และปจจัยภายในท่ีสําคัญ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจ การใหบริการ 

การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน 



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
ตลอดจนได กํ าหนดมาตรการตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางเพียงพอ โดยสํานักฯ มีการวิเคราะห 

SWOT (จุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนา ภัยคุกคาม) 

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

3. กิจกรรมการควบคุม 

    3.1 มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลด

ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดาน

เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.1.1 สํ า นักฯ มี กิจกรรมการควบคุม ท่ีมีความ

หลากหลายเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะ

ของสํานักฯ โดยมีนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน

เก่ียวกับดานการเงิน พัสดุ และการบริหารงานบุคคล มี

การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการเปนลายลักษณ

อักษร มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาท่ี และลําดับ

ช้ันอนุมัติของผูบริหารไวอยางชัดเจน 

    3.1.2 สํานักฯ มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบ

ในงาน 3 กลุม ตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปน

การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ดังน้ี 

 - เจาหนาท่ีพัสดุเปนผูจัดทําเอกสารอนุมัติจัดซื้อจัดจาง

และตรวจสอบโดยหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  

 - เจาหนาท่ีการเงินเปนผูจัดทําเอกสารทางการเงิน และ

ตรวจสอบโดยผูบริหาร 

 - คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุ เปนผู

ตรวจสอบการดูแลจัดเก็บทรพัยสิน และมีคณะกรรมการ

รักษาเงิน เปนผูควบคุมดูแลการเก็บรักษาเงินสด 

 

    3.2.1 สํานักฯ กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในสวนงานท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานท่ีใชเทคโนโลยี เชน 

ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน ระบบควบคุมการ

เขาออกพ้ืนท่ีตาง ๆ ภายในสํานักงาน ระบบสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนและการบริหารงาน ระบบการประชุมทางไกล 

ระบบการจัดเก็บขอมูลบนเครือขายสวนกลาง ระบบ

ควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

    3.2.2 สํานักฯ มีการควบคุมดานความปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยี  โดยติดตั้ ง อุปกรณสํารองขอมูล 

ซอฟตแวรปองกันภัยคุกคามทางดิจิทัล โดยกําหนด

ผูรับผิดชอบในการพัฒนาและบํารุงรักษาใหมีความ

เหมาะสม 

 



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
    3.3 มีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไวในนโยบาย 

ประกอบดวย ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

 

  

 

    3.3.1 สํานักฯ มีการกําหนดนโยบาย ผลสําเร็จท่ี

คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความ

ถูกตอง โปรงใส และประโยชนสูงสุดของนิสิตและสวน

งานท่ีเก่ียวของ และมีกระบวนการติดตามดูแลโดย

ผูบริหารและคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนไป

ตามนโยบายท่ีกําหนด 

    3.3.2 สํานักฯ มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ฝายบริหารและบุคลากรใหนํานโยบายและกระบวนการ

ไปปฏิบัติ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือรับมอบ

นโยบายไปปฏิบัติ รายงานความกาวหนา และรายงาน

ผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ  

    3.3.3 สํ า นั ก ฯ  มี ก า ร ท บ ท ว น น โ ย บ า ย แ ล ะ

กระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสม โดยนําผลการ

ดําเนินงานมาพิจารณาเพ่ือทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

และกระบวนการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    4.1 มีการจัดทํา จัดหา และใชสารสนเทศท่ีเก่ียวของและมี

คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน

ท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.2 มีการสื่อสารภายในเ ก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง

วัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายในซึ่ง

มีความจําเปนในการสนับสนุนใหมกีารปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

    4.1.1 สํ า นั กฯ  มี ก า ร จั ด ทํ า ระบบสา รสน เทศ

อิเล็กทรอนิกส  (e-resource system) เ พ่ือรวบรวม

สารสนเทศท่ีจําเปนดานตางๆ สําหรับการบริหารงาน

ข อ ง สํ า นั ก ฯ  เ ช น  ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ข อ บั ง คั บ  จ า ก

มหาวิทยาลัย รายงานการประชุม รายงานการปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะกรรมการฝายตาง ๆ จดหมายเวียน 

รายงานการสรุปผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม เปนตน 

โดยมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักฯ และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ ซึ่งผูบริหารและ

บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการ

ตัดสินใจได รวมถึงมีการรายงานใหคณะกรรมการ

ประจําสํานักฯ ทราบทุกเดือน 

 

    4.2.1 สํานักฯ มีกระบวนการติดตอสื่อสารขอมูล

ภายในองคกร ผานเว็บไซตของสาํนักฯ และอีเมล อยาง

ท่ัวถึง นอกจากน้ีบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร

ผานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ได 

    4.2.2 สํานักฯ มีชองทางท่ีบุคลากรของสํา นักฯ 

สามารถแจงขอมูล เบาะแส หรือ รองเรียน เก่ียวกับการ



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
 

 

 

    4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 

ฉอฉลหรือทุจริตภายในองคกร โดยตรงถึงผูอํานวยการ

ผานอีเมล และโทรศัพทมือถือ 

 

    4.3.1 สํานักฯ มีชองทางการติดตอ/ รองเรียน 

สําหรับนิสิตหรือบุคคลภายนอกถึงผูอํานวยการโดยตรง 

ผานหนาเว็บไซตของสํานักฯ เฟซบุกของสํานักฯ (ILC 

SWU และ เพจ GenED SWU) 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

    5.1 มีการระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหวาง

การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเปนรายครั้งท่ีกําหนด 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของ

การควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.2 มีการประเมินผลและสื่อสารขอบกพรอง หรือจุดออน

ของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝายบริหาร และสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยาง

เหมาะสม 

 

    5.1.1 สํานักฯ มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม

จริยธรรมองคกรและขอกําหนด หามฝายบริหารและ

บุคลากรปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังมีการติดตามและ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวาง

ไว โดยการประเมินตนเอง ผานเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (AS-EdPEx) โดยมีคณะ

การการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย  และมีการ

ตรวจประเมินดานการเงิน อยางเปนอิสระโดยหนวย

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยปละครั้ง 

 

    5.2.1 สํ า นั กฯ  มี ก า รประ เ มิ น ผลและสื่ อส าร

ขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการแกไข

ต ามข อ เ สนอแนะของหน ว ยตรวจสอบภาย ใน 

ดานการเงิน พรอมรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ  

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มีองคประกอบของการควบคุมภายในครบท้ัง 5 องคประกอบ และ
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง ท้ังทางดานปจจัยดานสภาพแวดลอม 
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการ
ติดตามผล ทําใหการควบคุมภายในของสํานักฯ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
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 วันท่ี................ เดือน     สิงหาคม     พ.ศ.  2564 


