
แบบ ปค.4 

คณะวิทยาศาสตร์ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 มหาวิทยาลัย/สว่นงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น
ในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 

 
- คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ 

จริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน มีระบบการ

บริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  

1.2 สภามหาวิทยาลยัแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และมีหนา้ที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 

- สภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน

ตามภารกิจ และได้ก ากับดูแล เรื่องการควบคุมภายใน ใน

องค์กร 

 
1.3 มหาวิทยาลัย/สว่นงานจดัให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบงัคับบัญชา อ านาจหนา้ที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 

- คณะมีการจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนการบริหารงาน

เป็น 11 ส่วน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการ

มอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการบังคับ

บัญชาที่ชัดเจนตามสายงาน 

1.4 มหาวิทยาลัย/สว่นงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจ พฒันา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

- คณะมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ตรง

กับสายงาน โดยมีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและ

ความสามารถ และติดตามการน าความรู้จากการฝึกอบรม

มาใช้ในการพัฒนาตนเอง มีกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากร และ

ธ ารงค์รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสม 

1.5 มหาวิทยาลัย/สว่นงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ต่อการปฏบิัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 

- ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายและแนว

ทางการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน โดยยึดถือกฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมีการสื่อสารเพื่อ

ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจและน าไปสู่

การปฏิบัติของบุคลากรให้ทราบทั่วกัน  มีการก าหนด

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวัล 

 

 

 



2 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 มหาวิทยาลัย/สว่นงานระบวุัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในของการปฏบิัติงาน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียง
พอที่จะสามารถระบุและประเมนิความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง
กับวัตถุประสงค ์

 

- คณะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในแต่

ละภารกิจ ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้

สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2.2 มหาวิทยาลัย/สว่นงานระบคุวามเสี่ยงที่มีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย/ส่วนงานและวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนัน้ 

- คณะมีการระบุความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานตามภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิด

จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โดยการมี

ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีการประเมินความส าคัญของความ

เสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบ

ที่อาจเกิดข้ึน และมีมาตรการ แนวทางหรือวิธีจัดการความ

เสี่ ย ง  โด ย อ า จ เป็ น ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม เสี่ ย ง นั้ น 

(acceptance) การลดความ เสี่ ย ง  ( reduction) การ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความ

เสี่ยง (sharing) 

2.3 มหาวิทยาลัย/สว่นงานพจิารณาโอกาสที่อาจเกิด
การทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์

- คณะมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย

ครอบคลุมการทุริตแบบต่างๆ มีการทบทวนเป้าหมายการ

ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายที่ก าหนด และมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคน

เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

2.4 มหาวิทยาลัย/สว่นงานระบแุละประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

- คณะมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน

และภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม

ภารกิจ การให้บริการ การควบคุมภายใน และการรายงาน

ทางการเงิน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 มหาวิทยาลัย/สว่นงานระบแุละพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

 

- คณะมีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ที่มีความ

หลากหลาย เป็ นลายลั กษณ์ อั กษรและครอบคลุ ม

กระบวนการต่างๆ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและ

ลักษณะเฉพาะขององค์กรและก าหนดให้มีการควบคุม

ภายในในทุกระดับขององค์กร  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
3.2 มหาวิทยาลัย/สว่นงานระบแุละพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพือ่สนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

- คณะมีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไป ในส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี เช่น 

ERP Supreme ร ะ บ บ ก า ร จ่ า ย เงิ น เดื อ น  ร ว ม ถึ ง

ระบบปฏิบัติการต่างๆ มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุม

ด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี การพัฒนาและ

บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสม 

3.3 มหาวิทยาลัย/สว่นงานจดัให้มีกิจกรรมการควบคุม 
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลส าเร็จที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบตังิาน เพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

- คณะมีการก าหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคุมในทุกภารกิจ โดยค านึงถึง

ความถูกต้อง โปร่งใส และประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 

มีกระบวนการติดตามดูแล (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

การด าเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมในทุกภารกิจ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 มหาวิทยาลัย/สว่นงานจดัท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนนุให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 

- มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการ

การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีการจัดท าและรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน (ระบบ ERP) มีการ

รายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้

ผู้บริหารทุกระดับในการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะฯ  มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 

4.2 มหาวิทยาลัย/สว่นงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถปุระสงคแ์ละความรับผิดชอบที่
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนนุให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

- คณ ะมีกระบวนการสื่ อสารข้ อมู ลภายในอย่ างมี

ประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรภายใน

หน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเสนอข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

4.3 มหาวิทยาลัย/สว่นงานมีการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในทีก่ าหนด 

- คณะมีช่องทางการสื่อสารทั้ งทางปกติ และทางลับ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือ

เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในองค์กร มี

กระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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