
 

 

 
 

 
 
 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2564  

                  



 

1 

 แบบ ปค. 4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม 
(2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 
(3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ
ดูแลของผู้กำกับดูแล 
(4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
(5) หน่วยงานของร ัฐกำหนดให้บ ุคลากรมีหน้าที ่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผู ้บริหารเป็นแบบอย่างของความมี
ศีลธรรม  จรรยาบรรณ และมีความซื ่อสัตย์   มีความ
ชัดเจนในปรัชญา  ปณิธาน และรูปแบบการทำงานของ
คณะฯ เหมาะสมต ่อการพัฒนาการควบคุมภายใน  
บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติที่ดีต่อการวางระบบควบคุม
ภายใน  จึงไม่เกิดกรณีบุคลากรในสังกัดประพฤติไม่
เหมาะสม  หรือไม่สุจริต  และมีความพร้อมและเต็มใจ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  มีการมอบ
อำนาจ หน้าที ่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เน้นการ
ทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ ได้ มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม คณะฯ ควรดำเนินการจัดทำ
ข้อกำหนดด้านจริยธรรมและประกาศบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในระดับคณะและแจ้งให้บุคลากรทุกคนลง
นามร ับทราบ เพ ื ่อให ้การปฏ ิบ ัต ิงานของคณะฯ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. การประเมินความเสี่ยง  

(6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่าง
ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
(7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี ่ยงที ่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์การ
ประเมินปัจจ ัยเส ี ่ยงอย ่างเหมาะสม  ม ีการกำหนด
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
ที่จะดำเนินการ และมีการระบุและประเมินความเสี่ยง มี
การกำหนดวิธีการควบคุมเพื ่อป้องกันความเสี ่ยง แต่
อย่างไรก็ตามคณะฯ ยังไม่มีการพิจารณาความคุ้มค่าของ
ต้นทุนที ่จะเกิดขึ ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

ของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น 
(8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือ
ประกอบการประเม ินความเส ี ่ยงท ี ่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่ง
ควรต้องมีแนวทางในการดำเนินการ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการควบคุม  

(10) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
(11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
(12) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติเพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

มีกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันความผิดพลาดและความ
เสียหายที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมการควบคุมบางกิจกรรมที่
ไม ่สามารถดำเน ินเสร ็จได ้ตามระยะเวลาท ี ่กำหนด
เนื่องจากปัจจัยภายนอก 

สารสนเทศและการสื่อสาร  

(13) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กำหนด        
(14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 
(15) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื ่องที ่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
 
 
 

มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถ
ใช้งานได้ครอบคลุมและเหมาะสม  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

กิจกรรมการติดตามผล  

(16) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 

มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงาน
ให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์ โดย          การ
ปร ับปร ุ งแผนการดำเน ินงาน ม ีการกำหนดให ้ มี                
การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน และมีการติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
กำหนดไว้อย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม 
คณะฯ ยังไม่มีการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในตามเกณฑ์การประเมิน ยังไม่มีการ
รายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ           
ผ ู ้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู ้กำกับดูแล (หัวหน้า
หน่วยงาน) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่มีการ
ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และยังไม่มีการ
กำหนดให้ผู ้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีใน
กรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและมี
การกระทำอื ่นท ี ่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย ่างมี
น ัยสำคัญ ซึ ่งคณะฯ ควรต้องหาแนวทางดำเนินการ 
เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์กรมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีดำเนินการควบคุมภายในครบทั้ง  5  องค์ประกอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน          
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
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แบบ ปค. 5 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ด้านการบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การบริหารพัสดุและการกำหนด
ความต้องการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารพัสดุและทรัพยส์ิน 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิด
ความคุ้มค่า ตลอดจนการจดัหาพัสดุ
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

การบริหารพัสดุและ
ทรัพย์สิน อาจไม่ทันตาม
ระยะเวลาที่ต้องการใช้
งาน 

ด้านพัสด ุ
เร่ืองท่ัวไป 
1. ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร และ
ระเบียบ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึง
จำเป็นต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 
กล่าวคือ การขออนุมัติจดัซื้อจัดจ้าง โอน 
หรือจำหน่ายพัสดุ-การจัดซื้อจดัจา้ง-การ
บันทึกบัญชีและทะเบยีน อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีพสัดุคนเดียว 
และมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

การควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
ลดความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากคณะมีจำนวน
โครงการในแตล่ะปี
ค่อนข้างมาก อีกทั้ง
ระยะเวลาในการขออนุมัติ
โครงการค่อนข้างนาน จึง
ทำให้ไม่สามารถจดัซื้อได้
ทันตามระยะเวลาใน
โครงการ หรือไมส่ามารถ
รวบรวมรายการพสัดุซื้อได้
ในคราวเดียว 

การจัดหาพสัดุอาจไม่
ทันตามระยะเวลาที่
ต้องการใช้งาน 
เนื่องจากต้องรอให้
โครงการได้รบัการ
อนุมัติจาก
มหาวิทยาลยัและผู้ใช้
ยังไม่สามารถจดัส่ง
รายการพสัดไุด้ตามที่
กำหนด 

มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ติดตามการส่งรายการ
พัสด ุ

ฝ่ายพัสด ุ
30 ก.ย. 64 

 
 



 

5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การบริหารพัสดุและการบำรุงรักษา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารพัสดุและทรัพยส์ิน 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิด
ความคุ้มค่า ตลอดจนการบำรุงรกัษา
พัสดุให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

การบริหารพัสดุและ
ทรัพย์สิน อาจไม่ทันตาม
ระยะเวลาทีต่้องการใช้
งาน 

บริหารจดัการการจัดซื้อ/จดัจ้าง ขณะที่
การตรวจรับสินค้า/จดัจ้าง กำหนดให้มี
ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ และการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินเป็นอำนาจและความรับผดิชอบ
ของคณบด ี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้
วิธีการจัดซื้อจดัจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ี
ระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมัน่ใจว่ามี         
การปฏิบัตติามระเบยีบกฎเกณฑ์ทีก่ำหนด 
โดยการตรวจสอบเอกสารเบิก-จา่ยผ่าน
หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ี
ระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการกำหนด
ความต้องการพัสด ุ

การควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
ลดความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากบุคลากรและ
ผู้ใช้งาน เช่น นักศึกษาขาด
ความรอบคอบในการใช้
งานพัสด ุ

วัสดุและครภุัณฑ์อาจ
ชำรุดเสื่อมสภาพก่อน
หมดอายุการใช้งาน 

มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและ
ประเมินสภาพพัสดุ
เป็นประจำอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

ฝ่ายพัสด ุ
30 ก.ย. 64 

 
 



 

6 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

5. ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้กำหนดความตอ้งการ
พัสด ุ
6. มีแบบฟอร์มการแจ้งความต้องการพัสดุ
หรือขอให้จัดหา โดยได้ระบุรายการหรือ
ประเภทพัสดุ ปรมิาณพัสดุ กำหนดเวลา
ต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน 
7. มีการกำหนดระยะเวลาการแจง้ความ
ต้องการพัสดุอย่างน้อย 15 วัน หลังจาก
อนุมัติ ตามเอกสารแนวปฏิบัติของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุประจำโปรแกรมวิชา 
การจัดหา 
1. คณะฯ มีการจัดหาพัสดตุามที่แจ้งความ
ต้องการไว ้
2. คณะฯ มีการกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินการจัดหาทุกวิธี 
3. คณะฯ ใช้ทะเบียนประวัตผิู้ขายรวมทั้ง
สถิติราคาและปริมาณไว้จากระบบ MIS 
ของมหาวิทยาลัย และใช้วิธีการสบืราคา
จากผู้ขายในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง 



 

7 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

4. เจ้าหน้าท่ีจัดหาต้องเป็นเจ้าหนา้ที่พัสดุ 
และเป็นไปตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย 
และต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสงู 
เนื่องจากระเบยีบปฏิบตัิมีการเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
5. คณะฯ จดัทำราคากลางและราคา
อ้างอิง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอ
ขายทุกครั้ง 
6. คณะฯ มีการเปรียบเทียบราคาซื้อจาก
ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้
ราคาที่ดีที่สดุ สำหรับเป็นข้อมลูในการ
ควบคุมราคาซื้อพัสดุแต่ละประเภท 
7. คณะฯ จดัหาวัสดุโดยฝ่ายพัสดโุดย
ดำเนินการจัดหาตามแบบฟอรม์ความ
ต้องการและแบบฟอร์มการสั่ง 
8. คณะฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดอนุมัติ
วงเงิน เนื่องจากอำนาจการอนุมัติเป็นไป
ตามคำสั่งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยที่ 
4229/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ย. 61 โดย
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

มหาวิทยาลยัมอบหมายงานและมอบ
อำนาจให้คณบดดีำเนินการทุก
กระบวนการ เพื่อความคล่องตัว 
9. มีการจัดทำใบสั่งซื้อและส่งสำเนาไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องโดยผ่านระบบ EGP  
10. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจดัทำสัญญา
ชัดเจนและรัดกมุเป็นไปตามระบบ EGP 
11. กำหนดรูปแบบสญัญาที่เป็นมาตรฐาน
เป็นไปตามระบบ EGP 
12. คณะฯ มีการเรยีงลำดับเลขท่ีใบสั่ง
ซื้อ/จ้างเป็นรายปีไว้อย่างชัดเจน 
การตรวจรับและการชำระเงิน 
1. คณะฯ มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการ
ตรวจรับเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2. พัสดุที่สำคญัหรือมลูค่าสูง ตรวจรับโดย
คณะกรรมการตรวจรับ 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

3. คณะฯ มีการตรวจนับจำนวนและชนิด
ของพัสดุที่ได้รับกับใบสั่งซื้อหรือใบสั่งของ 
พร้อมลงนามผู้ตรวจรับ 1 คน วงเงินไม่
เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 
100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
ผู้ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4. คณะฯ มีการทดสอบคุณภาพตาม
ข้อกำหนดในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
5. คณะฯ มีการบันทึกบัญชีอย่างทันการณ์
และได้รับการอนุมัติถูกต้องผ่านทางระบบ 
MIS 
6. คณะฯ มีการตดิตามกับผู้ขายสำหรับ
สินค้าท่ีชำรุดเสียหาย และได้รับสนิค้าไม่
ครบ โดยมีเอกสารหลักฐานต่อกันทั้ง 2 
ฝ่าย 
7. คณะฯ มีหลักฐานที่แสดงว่าไดม้ี          
การตรวจสอบใบส่งของกับใบสั่งซือ้ 
เป็นไปตามข้อตกลง 
การควบคุมและการแจกจ่าย 



 

10 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

1. มีการจัดทำบญัช/ีทะเบยีนรับ - จ่าย
พัสดุแยกเป็นประเภทและมีหลักฐาน
ประกอบทุกรายการผา่นระบบ MIS 
2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก 
และลงบญัช/ีทะเบยีนทุกครั้งท่ีมีการจ่าย
พัสดุผ่านระบบ  MIS 
3. การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมตัิจาก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
4. คณะฯ มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็น
หลักฐานเพื่อนำมาสอบยันความถกูต้อง
ของพัสดุคงเหลือกับบัญช/ีทะเบียน 
5. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจพัสดุประจำปี เพื่อทำหน้าท่ี
ตรวจสอบพัสดุคงเหลือและสภาพครุภณัฑ์
ตามระเบียบ 
6. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
การรับ จ่ายพัสดุคงเหลือเสนอ
มหาวิทยาลยัเป็นประจำทุกปี เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

7. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบ
ทุกครั้งท่ีมีพัสดุชำรดุ เสื่อมสภาพสูญหาย 
8. มีการออกหมายเลขพัสดุผ่านระบบ 
MIS 
 
การบำรุงรักษา 
1. มีแผนการล้างเครื่องปรับอากาศและ
เครื่องกรองน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็น
การบำรุงรักษาพัสดุโดยใช้บริการจาก
หน่วยงานภายนอกเท่าน้ัน 
2. มีการจัดฝึกอบรมและ/หรือมคีูม่ือการ
ใช้งานและการบำรุงรักษาให้แกผู่้ใช้พัสดุ
เป็นครั้งแรก 
การจำหน่ายพัสดุ 
1. มีการรายงานพสัดุที่หมดความจำเป็น
หรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มากและพสัดุที่สญูหายต่อผูม้ีอำนาจเพื่อ
พิจารณาให้จำหน่ายพสัด ุ
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

2. มีการรายงานผลการจำหน่ายพัสดุ 
เสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตดัออก
จากบัญช ี
ด้านทรัพย์สิน 
ความเหมาะสมของการใช้ 
1. บางหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของคณะฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ และบางหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
2. การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด 
3. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อยา่งชัดเจน 
4. การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือ
มูลค่าสูงไดม้ีการกำหนดให้เฉพาะผู้ไดร้ับ
อนุญาต โดยมีการกำหนดรหัสผ่าน เช่น 
กล้องวิดีโอวงจรปิด ฯลฯ 
การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

1. มีระบบการขออนุญาตในการใช้งาน 
อาทิเช่น แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุม คอมพิวเตอร์ การสแกนลายนิ้วมือ
ก่อนข้ึนอาคารเรียน เป็นต้น 
2. มีการติดหรือเขียนหมายเลขครภุัณฑไ์ว้
ที่ทรัพย์สินทุกรายการ 
3. มีการมอบหมายผูร้ับผดิชอบในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน 
4. มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เช่น 
เครื่องปรับอากาศ และการกำจัดปลวก 
5. มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการ
ประกันทรัพยส์ินไว้อย่างเหมาะสม 
การบัญชีทรัพย์สิน 
1. มีบัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินท่ีมี
รายละเอียด หมายเลข รหสั รายการ 
สถานท่ีใช้ หรือสถานท่ีเก็บรักษา และ
ราคา เป็นปัจจบุัน 
2. มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

3. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนับ
ทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดการตรวจนับกับ
ทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพยส์ิน 
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แบบ ปค. 5 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ด้านการบริหารการเงิน 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การบริหารการเงิน และ           
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารการเงินมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รายงานทางการเงินถูกต้อง 
ทันเวลา และนา่เชื่อถือ และ
เพื่อให้การวางระบบทางเดิน
เอกสารให้ชัดเจน เหมาะสม 
และรดักุม ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามที่ระเบียบของทางราชการ
กำหนด 
 

การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการกำหนด แต่อาจไม่
ทันตามระยะเวลากำหนด 

การบริหารการเงิน 
1. มีการจัดประชุมในกรณีที่นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเงินนำไปสู่การตีความได้
แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันเพื่อให้มี
ความเข้าใจ และปฏิบัตติามไปใน
มาตรฐานเดียวกันโดยมหาวิทยาลยั 
2. มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
และทันเวลา เช่น พระราชกฤษฎกีา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2560 โดย
มหาวิทยาลยั 

การควบคุมที่มีอยูส่ามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอเนื่องจากจะต้องมีการ
กำหนดหรือทบทวนเกณฑ์เพื่อ
ประเมินขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง เพือ่ใช้
เป็นแนวทางในการมอบหมายงาน
ด้านการเงินตามความเหมาะสม 
จึงต้องมีการปรับปรุงการควบคมุ
ต่อไป 

การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
กำหนด แต่อาจไม่ทัน
ตามระยะเวลากำหนด 

จัดทำแผนตดิตามผล
การดำเนินงานและ
รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบทุกไตรมาสและ
กำหนดแนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการเดิน
เอกสารอย่างชัดเจน
ติดตามผลการ 

ฝ่ายการเงิน 
30 ก.ย. 64 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

3. คณะฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
บทลงโทษในกรณลีะเลยหรือไม่
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับเกีย่วกับการเงิน 
เช่น การยืมเงินทดรองจ่ายในการ
เดินทางไปราชการจะต้องเคลียร์เงิน
ยืมภายใน 15 วัน หลังจากเดินทาง
กลับ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด 
มหาวิทยาลยัจะทำหนังสือทวงเงิน
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
4. คณะฯ มีการจัดทำทะเบียน
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
5. การจ่ายเงินทุกประเภท มีการ
จ่ายเงินตามใบสำคญัรับเงินและ
ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องตามระเบยีบ 
6. กำหนดให้มีการตรวจสอบการ
ซ้ำซ้อนของการเบิกจ่ายระหว่าง
เอกสารอ้างอิงกับระบบ
อิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ MIS 
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แบบ ปค. 5 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

การบริหารงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

การปฏิบัติงาน            
ด้านการบริหาร
งบประมาณถูกต้อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการกำหนด แต่
อาจไม่ทันตาม
ระยะเวลากำหนด 

การบริหารงบประมาณ 
การจัดทำคำของบประมาณ 
1. คณะฯ มีการกำหนดใหห้ลักสูตรเสนอกิจกรรม/
โครงการ/ครภุัณฑ์โดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ (กบ.) เพื่อให้ประธานหลักสตูรมสี่วน
ร่วมและชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ 
2. คณะฯ มีการกำหนดใหห้ลักสูตรจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณ โดยมีคู่มือแนวปฏิบัตกิารขอตั้ง
งบประมาณ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดวิธีการจัดทำ
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่หลักสตูร พร้อมกำหนดปฏิทิน
การส่งข้อมูลดังกล่าวมายังคณะฯ 
3. คณะฯ มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ (กบ.) และประชุมช้ีแจงความเข้าใจ

การควบคุมที่มีอยูส่ามารถ
ลดความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีหลายขั้นตอน
จะต้องมีการประเมิน
ความสามารถในการ
บริหารงบประมาณจาก
ผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นแนวทางพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในปี
ถัดไป จึงต้องมีการ
ปรับปรุงการควบคุมต่อไป 

การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงบประมาณถูกต้อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการกำหนด แต่อาจไม่
ทันตามระยะเวลากำหนด 

จัดทำแนว
ปฏิบัติการติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ 
30 ก.ย. 64 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

ให้แก่ประธานหลักสูตรอีกครั้งหลงัจากจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมส่งมายังคณะฯ 
4. คณะฯ มีการกำหนดใหห้ลักสูตรจัดกิจกรรม/
โครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์คณะเป็น
หลัก ดังรายละเอียดตามเอกสารคูม่ือแนว
ปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 
1. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตร
ที่เสนอขอตั้งงบประมาณตามความต้องการ โดย
พิจารณาจากผลผลิต/กิจกรรม และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์คณะ และงบประมาณเป็นสำคญั 
2. คณะฯ มีการสำรวจความต้องการของแต่ละ
หลักสตูร โดยให้แตล่ะหลักสตูรเสนอกิจกรรม/
โครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณ 
3. คณะฯ มีการกำหนดรายละเอียด ลำดับ
ความสำคญัในการจดัสรรงบประมาณที่เป็น
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

มาตรฐานเดียวกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนว
ปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ 
4. คณะฯ มีการจัดลำดบัความสำคัญ/ความจำเป็น
ในการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้หลักเกณฑ์ตาม
ความสำคญั/ความจำเป็นตามแผนยุทธศาสตร์และ
ความเร่งด่วนตามนโยบาย 
 
การบริหารงบประมาณ 
1. คณะฯ มีการชี้แจงหลังจากการจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณได้รับอนุมตัิจากมหาวทิยาลัยให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
คณะ (กบ.) รวมทั้งเอกสารคู่มือเบกิจ่าย
งบประมาณให้แก่หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ใน การ
ดำเนินกิจกรรมต่อไป 
2. คณะฯ มีการจัดทำแผนปฏิบตักิารประจำปี 
และมีการรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัติการ ท้ัง 4 ไตรมาส ผา่นระบบ MIS 
3. คณะฯ มีการกำกับดูแลให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ 

แผนการใช้จ่ายเงินตามปฏิทินการดำเนินงานของ
คณะทั้ง 4 ไตรมาส 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

คำอธิบาย 

 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผล           
การควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้รับ
การออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

 แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลัก 
ๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก  

 ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 
1. หน่วยงานที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร 

2. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 

3. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่อย่างไร 

การใช้แบบสอบถาม 
1.  ผู้ประเมินดำเนินการประเมินโดยถ้ามีการปฏิบัติตามแบบประเมินแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “✓” 

ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้กรอกเครื่องหมาย “🗶” ในช่อง    “ไม่มี/ไม่ใช”่  ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เก่ียวกับเรื่องท่ี

ประเมินให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า  ไม่มีเรื่องที่เก่ียวกับ

คำถาม 

2.  คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติ แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหา

สาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

3. จากคำตอบที่ได้รับ ผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคำตอบของผู้ที่มีความรู้

ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพ่ือสรุปคำตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติใน    แต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/เอกสาร

หลักฐาน” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 4. ให้ผู้ประเมินนำผลการประเมินมาประมวลในภาพรวมเพ่ือสรุปผลว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด  อย่างไร  จะนำไปจัดทำ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ต่อไป 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 

1 หน่วยงานได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 

 1.1 ผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่
บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน
การดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง  

✓  มีคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนและการให้บริการ
เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงภาระงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานบนเว็บไซต์ของคณะ 

  1.1.1  การปฏิบัตหิน้าท่ีประจำวันและการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

✓  

  1.1.2  การปฏิบัตติ่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้รับบริการ และบุคคล ภายนอก 

✓  

 1.2  มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็น
ลายลักษณ์อักษร และเวียนใหพ้นักงานทุกคนลง
นามรับทราบเป็นครั้งคราว  

✓  คณะฯ มีข้อกำหนดดา้นจริยธรรมและบทลงโทษท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยถือปฏิบตัิตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2549 
และเมื่อมีข้อกำหนดจริยธรรมและบทลงโทษจาก
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะ เช่น จรรยาบรรณ
นักวิจัย คณะจะดำเนินการแจ้งเวยีนให้บุคลากรในคณะ
ทราบทุกครั้งทางระบบงานสารบรรณ e-document 
และ e-mail 

  1.2.1  มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานท่ีเหมาะสม  

✓  มีข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา พ.ศ.2549 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับ
บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม 

  1.2.2  มีข้อกำหนดห้ามผู้บรหิารและพนกังานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับองค์กร ซึ่งรวมถงึการคอร์รัปช่ันอัน
ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

✓  มีข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา พ.ศ.2549 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัตติ่อ
ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเยี่ยงกัลยาณมิตร ปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่า
ฝืนข้อกำหนดข้างต้น  

✓  มีบทลงโทษที่เหมาะสม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2549 ซึ่งกำหนด
เกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติผิดจรรณาบรรณ
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับท่ีเป็นการกระทำผิดวินัยหรือ
ผิดวินัยอยางรา้ยแรงตามพรบ.ระเบียบข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 

   1.2.4  มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
รวมทั้งมีการเผยแพรจ่ริยธรรมใหแ้ก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกไดร้ับทราบ  

✓  คณะฯ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบทางระบบ                 
งานสารบรรณ e-document และ e-mail รวมทั้งมี
การเผยแพร่จริยธรรมให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบทางเว็บไซต์ของคณะ 

 1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมนิผลการ
ปฏิบัติตามจรยิธรรมที่กำหนด  

✓  มีการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน              
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

   1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

✓  มีการตดิตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนการตรวจสอบประจำป ี

   1.3.2  การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงาน 

✓  มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานตาม
ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน           
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

   1.3.3  การประเมินท่ีเป็นอสิระจากหน่วยงาน
ภายนอก 

✓  มีการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน              
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดย
สำนักงาน ป.ป.ช. 

 1.4   มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกีย่วกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

✓  หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อบังคับกำหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ คณบดีจะดำเนินการ
สอบข้อเท็จจริง และรายงานเหตุอนัเกิดจากการกระทำ
ผิดวินัย จรรยาบรรณ ฯ ต่อมหาวทิยาลัยทันที ตามคำสั่ง
ที่ 4229/2561 เรื่องมอบหมายงานและมอบอำนาจให้
คณบดีปฏิบัตริาชการแทนอธิการบดี ข้อ 3(1) 

   1.4.1  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจ
พบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

✓  คณะฯ มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน
โดยการพิจารณาตรวจสอบเอกสารทุกประเภทภายใน
คณะจากหัวหน้างาน หัวหน้าสำนกังานคณบดี ก่อน
เสนอคณบดี/อธิการบดีพิจารณาลงนาม  และมี
กระบวนการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทำให้สามารถตรวจ
พบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

  1.4.2  มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษ
หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร  

✓  มีการกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับ
การฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร โดย
การมอบอำนาจให้คณบดมีีอำนาจในการรายงานเหตุอัน
เกิดจากการกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณ ฯลฯ ของ
บุคลากรในคณะ หน่วยงานในสังกดัต่อมหาวิทยาลัย 
ตามคำสั่งที่ 4229/2561 เรื่องมอบหมายงานและมอบ
อำนาจให้คณบดปีฏิบัตริาชการแทนอธิการบดี ข้อ 3 (1) 
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  1.4.3  มีการแก้ไขการกระทำท่ีขัดต่อหลกั
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร  

 NA ไม่มเีรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 
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2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าท่ีกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง             
การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 2.1   ผู้กำกับดูแลให้มีการกำหนดเปา้หมายการ
ดำเนินงานตามภารกจิขององค์กรที่ชัดเจนและวดัผลได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน 

✓  มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางใน                 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดย
กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการ 
ชองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สามารถวัดผลได้ตามรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผน  

 2.2   ผู้กำกับดูแล ได้กำกับดูแลการพัฒนาและการ
ปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุม
ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมิน
ความเสีย่ง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการ
สื่อสาร และการตดิตามผล 

✓  ผู้กำกับดูแล ได้กำกับดูแลการพัฒนาและ                  
การปฏิบัตเิรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร             
ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรา้งสภาพแวดล้อม                
การควบคุมการประเมินความเสี่ยง กิจกรรม                
การควบคุม สารสนเทศและการสือ่สาร และ              
การติดตามผล โดยการจัดทำแผนความเสีย่ง และ
แผนการควบคมุภายใน รวมทั้งมีการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำ
คณะเพื่อให้ความเห็นและนำมาพัฒนาปรับปรุง
แผนในปีต่อไป 

3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 

 3.1   ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างและสายการ
บังคับบัญชาท่ีสนับสนุนการบรรลวุัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งเพื่อการ
ดำเนินการภารกิจตามกฎกระทรวง ประกาศจัดตั้ง 
หน่วยงาน และการดำเนินงานตาม ข้อบังคับ ประกาศ 
รวมถึงการจัดใหม้ีการควบคมุภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสำคัญ 
ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ข้ึนตรงกับผู้บรหิารสูงสุดของ
หน่วยงาน และมสีายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น 
(คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน ไม่ต้อง
ประเมินเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน) 
 

✓  มีการกำหนดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
งานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 และ
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เรื่อง การ
บริหารงานวิชาการระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2561 
ดังนี ้
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 3.2  มีการมอบหมายอำนาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้
การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ และมี
การแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 

✓  มีการมอบหมายอำนาจและหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบตามคำสั่งมอบหมายใหบุ้คคลปฏิบตัิ
หน้าท่ีประจำสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ทราบ 

 3.3  ผู้บริหารมีวิธีการทีม่ีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการดำเนินงานท่ีมอบหมาย 

✓  ผู้บริหารมีวิธีการทีม่ีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการดำเนินงานท่ีมอบหมาย โดยมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน 

4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 4.1  มีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสม และ
มีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น
อย่างสม่ำเสมอ 

✓  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อจดัหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่
เหมาะสมตามนโยบายและแนวทางการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นาถนเรศ    อาคาสวุรรณ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อ 3 
“ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าและเช่ียวชาญในอาชีพ ตามแนวคิด 
“PRO HUSO” (P :Professional, R : 
Relationship,  O : Ownership, H : 
Happiness, U : Unity, S : Skills และ O : 
Optimism การมองโลกแง่บวก)” โดยนำนโยบาย
มาจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบคุลากร 
พ.ศ.2562-2565 มีกระบวนการกำกับติดตาม 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพื่อรายงาน
คณะกรรมการบรหิารคณะ และคณะกรรมการ
ประจำคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็น 

 4.2  มีกระบวนการประเมินผลการปฏบิัติงาน การให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตัิงานดี 
และการจัดการต่อบุคลากรที่มผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทราบ 

✓  มีกระบวนการประเมินผลการปฏบิัติงานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วย 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีละ 2 ครั้ง มีการให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อ
อาจารย์/เจ้าหน้าท่ีที่มผีลการปฏบิตัิงานดี เช่น 
เลือนขัน้เงินเดือน ให้รางวลัประจำปีและ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ สำหรับบุคลากรที่มีผลงานไม่
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บรรลเุป้าหมายจะมีการแนะนำใหป้รับปรุงการ
ปฏิบัติงานและประเมินการปฏิบตังิานอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุง หากการปฏิบัติงานในรอบต่อไปยังมี
ผลการปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑ์ทีต่้องปรับปรุง คณะ
อาจจะเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งให้ออกจากงาน 
 

4.3  มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
สำหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา 

✓  มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
สำหรับการขาดบคุลากร โดยคณะมีกรอบ
อัตรากำลังที่ชัดเจน และมีการจดัทำแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี เพ่ือเตรียมพร้อม
อัตรากำลังกรณีบุคลากรลาศึกษาต่อ เกษียณ 
หรือลาออก 

 4.4  มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บรหิาร
และพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม  

✓  มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บรหิาร
และพนักงานทุกคน โดยกระบวนการสรรหา
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และคณะมีการ
จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี 
เพื่อพัฒนาและรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
รวมทั้งมีการจดัสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุน 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนารายบุคคล และจัดระบบพ่ีเลี้ยงเพื่อ
เป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใน         การจัดทำ
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย เพื่อเข้าสูต่ำแหน่งทาง
วิชาการ 

 4.5  มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดตำแหน่ง 
(succession plan)  ที่สำคญั  

 ✓ ไม่มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอด
ตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ               
การสรรหาคณบดี การแต่งตั้ง/โยกย้ายตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน มหาวิทยาลัยเป็นผู้
กำหนดโดยผู้บริหารคณะไมไ่ดม้ีสว่นร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว  
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5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 5.1   ผู้บริหารมีกระบวนการและการสือ่สารเชิงบังคับ
ให้บุคลากรทุกคนมีความรบัผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบัติในกรณีที่จำเป็น 

✓  คณะฯ มีกระบวนการฯ โดยการจดัทำแผน
ควบคุมภายในของคณะฯ และแตง่ตั้ง
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและควบคมุ
ภายในจากผู้ทีร่ับผดิชอบในด้านตา่ง ๆ และจัดให้
มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่
จำเป็น แต่ไม่ได้มีกระบวนการและการสื่อสารเชิง
บังคับให้บุคลากรทุกคนมคีวามรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน 
ผู้บริหารมีกระบวนการและการสือ่สารเชิงบังคับ
ให้บุคลากรทุกคนมีความรบัผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจัดใหม้ีการปรบัปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จำเปน็ ผ่านคณะกรร 

 5.2  ผู้บริหารกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติงาน การ
สร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบตัิตาม จริยธรรม และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร  

✓  ผู้บริหารกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติงาน โดย
กำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาวาด้วยการกำหนด
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 โดยการจัดทำแผนการ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเข้าสูต่ำแหน่ง
ที่สูงข้ึนของสายสนับสนุน ซึ่งการสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวัล เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ว่าด้วยเงินอุดหนุน
และเงินรางวัลการจดัทำผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2555 

 5.3  ผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของ
หน้าท่ีในการปฏิบัตติามการควบคมุภายในด้วย  

 NA ไม่มเีรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 

 5.4  ผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสรา้งแรงกดดันที่
มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่ของบุคลากรแตล่ะคน  

✓  ผู้บริหารไม่ได้มีการสรา้งแรงกดดนัท่ีมากเกินไปใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคน ทำให้
บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สรุปผลการประเมิน 
 คณะฯ มีกระบวนการที่แสดงให้เหน็ถึงการยึดมั่นในคณุค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ซึ่งคณบดีมหีน้าท่ีกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยจัดใหม้ีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่  
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และความรับผดิชอบท่ีเหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะฯ และมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2563) แต่คณะฯ ไม่สามารถจดัทำแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญได้ เนื่องจากการสรรหาคณบดี  การ
แต่งตั้ง/โยกยา้ยตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน รวมถึงการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคณะฯ มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดทำใหค้ณะฯ ไมส่ามารถ
ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญได้ ซึ่งการวางแผนการบริหารงานบุคคลของคณะฯ มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสใหผู้้บริหารคณะฯ ไดม้ี
ส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว 
      คณะมีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงาน โดยการจัดทำแผนควบคุมภายในของคณะฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและควบคมุภายในจากผู้ที่รับผิดชอบในด้าน
ต่าง ๆ และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิในกรณีที่จำเป็น  
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ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 

6 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และ
เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ 

 6.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานในแต่
ละภารกิจครอบคลมุทุกภารกิจอยา่งชัดเจน เพื่อให้
สามารถระบุและประเมินความเสีย่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

✓  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานใน
แต่ละภารกิจครอบคลุมทุกภารกิจอย่างชัดเจน 
โดยกำหนดในแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 6.2  หน่วยงานสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี
ส่วนราชการ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงิน
มีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
องค์กรได้ถูกต้อง และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถูกต้อง 
(คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน ไม่ต้อง
ประเมินเกี่ยวกับบัญชีและรายงานการเงิน) 

 NA ไม่มเีรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 

7 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหนว่ยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 7.1  มีการระบุความเสี่ยง ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการ
ดำเนินงานตามภารกจิ  ทั้งระดับหน่วยงาน/คณะ/สำนัก/
สถาบัน/กอง/ศูนย์/หน่วยงาน 

✓  คณะฯ มีการระบุความเสีย่ง ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานตามภารกิจ 

 7.2  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกดิจากทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้าน
การปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

✓  คณะฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร            
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ดา้นการ
ดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 7.3  ผู้บริหารทุกระดับมสี่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง  

✓  ผู้บริหารทุกระดับมสี่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 

 7.4  หน่วยงานได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง 
โดยพิจารณา ท้ังโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้น  

✓  คณะฯ ได้ประเมินความสำคญัของความเสี่ยง 
โดยพิจารณา ท้ังโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 7.5  หน่วยงานมีมาตรการ แนวทางหรอืวิธีจัดการความ
เสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงน้ัน 
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความ
เสี่ยง (sharing)  
 
 

✓  คณะฯ มีมาตรการ แนวทางหรือวิธีจัดการความ
เสี่ยง โดยการยอมรับความเสีย่ง (acceptance) 
การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ง (avoidance) และการร่วมรับความ
เสี่ยง (sharing) 
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ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 

8 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 8.1  มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย
ครอบคลมุการทุจรติแบบตา่งๆ เช่น การจัดทำรายงาน
ทางการเงินเท็จ การทำให้ สญูเสยีทรัพย์สิน การ
คอร์รัปช่ัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุ
ภายใน (management override of internal 
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานท่ีสำคญั การ
ได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพยส์ินโดยไมถู่กต้อง เป็นต้น 

✓  คณะฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจรติ
ขึ้น โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุม
ภายใน  

 8.2  มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัตงิานอย่าง
รอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการ
ให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่
ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไวสู้งเกินจริงจนทำให้เกิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขเพื่อให้รายงานได้ว่าได้ผล
ตามเป้า เป็นต้น   

✓  คณะฯ มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่กำหนดฯโดยคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 

8.3  หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาเกี่ยวกับ
โอกาสในการเกดิทุจรติ และมาตรการที่องค์กรดำเนินการ
เพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจรติ (สำหรับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ไมต่้องประเมินข้อนี้) 

 NA ไม่มเีรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม 

 8.4 มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบตัิที่กำหนดไว้ 

✓  คณะฯ มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่
กำหนดไว้ ทางระบบสารบรรณ  e-document 

9 หน่วยงานระบุและประเมนิการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 9.1  มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ การ
ให้บริการ การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น     อย่างเพียงพอแล้ว 

✓  คณะฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยภายนอก ท่ีอาจมผีลกระทบต่อการ
ดำเนินงานตามภารกจิ การให้บริการ การ
ควบคุมภายในฯ โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน และได้กำหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 
อย่างเพียงพอแล้ว 

 9.2  มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในที่
สำคัญ ที่อาจมผีลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ 
การให้บริการ การควบคุมภายใน และการรายงานทาง
การเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น อย่างเพียงพอแลว้ 

✓  มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน
ที่สำคัญ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อการดำเนินงาน
ตามภารกิจ การให้บริการ การควบคุมภายในฯ 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและ
ควบคุมภายใน และได้กำหนดมาตรการ
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ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น อย่าง
เพียงพอแล้ว 

 9.3  มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจ การให้บริการ 
การควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน ตลอดจน
ได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนั้น     
อย่างเพียงพอแล้ว 

✓  คณะฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำ
องค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตาม
ภารกิจ การให้บริการ การควบคุมภายในฯ โดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุม
ภายใน และได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงนั้น อย่างเพียงพอแล้ว 

 
สรุปผลการประเมิน 
 คณะฯ มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่มีผลต่อการบรรลวุัตถุประสงค์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงโดย
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจรติ เพื่อประเมินการเปลีย่นแปลงท่ีอาจมผีลกระทบ
อย่างมีนัยสำคญัต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงของคณะ มาตรการ แนวทางหรือวิธีจัดการความเสีย่ง โดยการ
ยอมรับความเสีย่ง (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง (avoidance) การร่วมรับความเสี่ยง (sharing) ซึ่ง
คณะได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนั้น อย่างเพยีงพอแล้ว 
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ด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

ที ่ คำถาม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี คำอธิบาย 

10 หน่วยงานระบุและพัฒนากจิกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 10.1  กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน 
ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ  

✓  คณะฯ มีกิจกรรมควบคมุของหน่วยงานท่ีมี             
ความเหมาะสมกับความเสี่ยง จากการประเมิน
ความเสีย่งของคณะกรรมการฯ โดยมี         
การกำหนดกิจกรรมการควบคมุภายในเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและครอบคลมุกระบวนการต่างๆ 
โดยกำหนดแนวปฏิบัตดิ้านพัสดุและการเงิน  
คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการใหบ้ริการ ด้าน
ต่าง ๆ 

 10.2 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายระเบยีบ วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การรับเงิน และนำส่งเงิน การพสัดุ การบริหารงานบุคคล  

   

 10.3 มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับ
ช้ันการอนุมัติของผู้บริหารในแตล่ะระดับไว้อย่างชัดเจน 
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ
กำหนดขนาดวงเงิน และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแตล่ะ
ระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการมูลค่าสูงอื่นๆ 
ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลอืกผู้ขาย การบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

✓  มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ
อำนาจในการการอนุมตัิของคณบดีไว้อย่าง
ชัดเจน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 
4229/2561 เรื่อง มอบหมายงานและมอบ
อำนาจให้คณบดปีฏิบัตริาชการแทนอธิการบด ี

 10.4 มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ท่ีมี
ความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือการควบคุมแบบ
ป้องกันและติดตาม เป็นต้น 

✓  คณะฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน 
ที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
   - การควบคุมแบบ manual โดย
กระบวนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
การจัดซื้อจดัจ้าง ตามลำดับขั้น การจัดทำ
ขั้นตอนและแนวปฏิบตัิการเบิกจ่ายและการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
   - การควบคุมแบบ automated หรือการ
ควบคุมแบบป้องกันและติดตาม โดยระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในการ
ควบคุมการเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง และ
งบประมาณ  
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 10.5 องค์กรกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุก
ระดับขององค์กร เช่น คณะ/สำนกั/สถาบัน/กอง/ศูนย์/
หน่วยงาน เป็นต้น  

✓  องค์กรกำหนดให้การควบคมุภายในในทุกระดับ
ขององค์กร 

 10.6 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 
กลุ่ม ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลา่วคือ  
 (1)  หน้าท่ีอนุมัติ /อนุมตัิเบิก / อนุมตัจิ่าย /อนุมัตซิื้อ
จ้าง   
 (2)  หน้าท่ีดำเนินการ /การเบิก /การจา่ย /การบันทึก
รายการในระบบ GFMIS /จัดทำบญัชี-ข้อมูลสารสนเทศ  
 (3)  หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน (รวมถึงเงินสด
ด้วย)  

 
 
 
 
 
 

✓ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบงาน 3 
กลุ่ม ดังนี ้
1.คณบดีมีอำนาจอนุมัต/ิอนุมัตเิบกิ/ และอนุมตัิ
จัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินไมเ่กิน 1 ล้านบาท 
2. หน้าท่ีดำเนินการ /การเบิก /การจ่าย /การ
บันทึกรายการในระบบ GFMIS /จัดทำบัญช-ี
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นอำนาจของอธิการบด ี
3 หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยส์นิ (รวมถึง
เงินสด) เป็นหน้าที่ของงานคลัง 

11 หน่วยงานระบุและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนนุการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 11.1  มีกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไป ในส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานท่ีใช้เทคโนโลยี เช่น 
gfmis, e-payment, e-gp   ระบบการจ่ายเงินเดือน 
รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ  

 ✓ การกำหนดกิจกรรมการควบคมุทั่วไป ในส่วน
งานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏบิัติงานท่ีใช้
เทคโนโลยี เช่น gfmis, e-payment, e-gp   
ระบบการจ่ายเงินเดือน รวมถึงระบบปฏิบัติการ
ต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการควบคุมของ
มหาวิทยาลยั 

 11.2  องค์กรมีกำหนดการควบคุมของโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคีวามเหมาะสม  

✓  การควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยีเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 11.3  มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคีวามเหมาะสม  

✓  การกำหนดกิจกรรมการควบคมุดา้นความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีเป็นไปตาม
นโยบายแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 11.4  มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม กระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม  

✓  มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม กระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีโดยกำหนดระยะไว้ 1 ครั้ง/ปี 

12 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 12.1  องค์กรมีการกำหนดนโยบาย ผลสำเร็จที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้หน่วยงาน
กำหนดกิจกรรมการควบคุมในทุกภารกิจ  โดยคำนึงถึง
ความถูกต้อง โปร่งใส และประโยชน์สูงสุดของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ  

✓  คณะฯ มีการกำหนดนโยบาย ผลสำเรจ็ที่
คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
หน่วยงานกำหนดกิจกรรมการควบคุมในทุก
ภารกิจ  โดยคำนึงถึงความถูกต้อง โปร่งใส และ
ประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้หรือผู้รับบริการ โดย
จัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตริาชการ และ
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คู่มือ/แนวปฏิบตัิงาน ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
คณะ 

 12.2  องค์กรมีกระบวนการติดตามดูแล รวมทั้ง
กำหนดแนวทางในการติดตามดูแลให้เป็นฝา่ยบริหารถือ
ปฏิบัติ เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงานตามกิจกรรมการ
ควบคุมในทุกภารกิจ ของทุกส่วนงานย่อยขององค์กร ว่า
เป็นไปตามนโยบาย ได้รับผลสำเรจ็ที่คาดหวัง และ
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด  

✓  คณะฯ มีกระบวนการตดิตามดูแล รวมทั้ง
กำหนดแนวทางในการติดตามดูแลให้ฝ่าย
บริหารถือปฏบิัติ เพื่อติดตามดูแลการ
ดำเนินงานตามกจิกรรมการควบคมุในทุก
ภารกิจ ของทุกส่วนงานย่อยขององค์กร ว่า
เป็นไปตามนโยบาย ได้รับผลสำเรจ็ที่คาดหวัง 
และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัตงิานท่ีกำหนด 
โดยกำหนดให้ทุกแผนมีการตดิตามการ
ดำเนินงานตามแผนและรายงานการดำเนินงาน
ตามแผนให้กับคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจำคณะ 

 12.3  มีการกำหนดหน้าที่และความรับผดิชอบ ฝ่าย
บริหาร และพนักงาน ให้นำนโยบาย และกระบวนการไป
ปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวัง 

✓  มีการกำหนดหน้าที่และความรับผดิชอบ ฝ่าย
บริหาร และพนักงาน ให้นำนโยบาย และ
กระบวนการไปปฏิบตัิ เพื่อให้ไดร้บัผลสำเร็จ
ตามที่คาดหวัง 

 12.4  หน่วยงานมีการถือปฏิบตัิตามนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ขององค์กรอย่างเหมาะสม 
บุคลากรมีความสามารถ มีความเข้าใจ และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ครอบคลุมถึงการแกไ้ขข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้ไดร้ับผลสำเร็จตามที่
คาดหวัง 

✓  คณะฯ มีการถือปฏิบตัิตามนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ขององค์กรอย่าง
เหมาะสม บุคลากรมีความสามารถ มีความ
เข้าใจ และกระบวนการปฏิบัติงาน ครอบคลุม
ถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกดิขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ไดร้ับผลสำเรจ็ตามที่คาดหวัง 

 12.5  องค์กรกำหนดให้ต้องมีการทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ  

✓  คณะฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และ
กระบวนการปฏิบัติให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ 
โดยจดัให้มีการทบทวนและจัดทำแผนเป็น
ประจำทุกป ี

 
สรุปผลการประเมิน 
คณะฯ มีการดำเนินการด้านกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อลดความเสีย่งในการบรรลวุัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ มี
การกำหนดกิจกรรมการควบคมุภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ โดยกำหนดแนวปฏิบัตดิ้านพัสดุและการเงิน  
คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการใหบ้ริการ ด้านต่าง ๆ มีกระบวนการติดตามดูแล รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารถือ
ปฏิบัติ เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุมในทุกภารกิจ รวมทั้งการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหม้ีความ
เหมาะสมอยูเ่สมอ  แต่ในส่วนของการกำหนดกิจกรรมการควบคมุดา้นความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี รวมถึง ในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีใช้เทคโนโลยี เช่น gfmis, e-payment, e-gp   ระบบการจ่ายเงินเดือน รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ เป็นไปตาม
นโยบายแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

13 หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 

 13.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและการรายงาน
สำหรับการบรหิารและตดัสินใจของฝ่ายบริหารองค์กร  

✓  มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับ
การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหารองค์กร 
คือ ระบบ MIS และระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิก e-document ระบบฐานข้อมูล    
การลา ระบบรายงานผลการไปราชการ ฯลฯ 

 13.2 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 

✓  มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 

 13.3 มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการ
ดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอ้ย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

✓  มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ            
การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรไีว้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นบปัจจุบนั โดยใช้
ระบบงานสารบรรณอเิล็คทรอนิก e-document 

 13.4  มีการพิจารณา ท้ังต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการจดัหาและใช้สารสนเทศ รวมถึงปริมาณ
และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รบั  

 NA ไม่มเีรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม เนื่องจากมหาวิทยาลยั
เป็นผู้จัดหา 

14 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกีย่วกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความ
จำเป็นในการสนับสนนุให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 14.1  มีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารที่เหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

✓  คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคมุภายใน โดยใช้
ระบบงานสารบรรณอเิล็คทรอนิก  e-document  

 14.2  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจรติภายในองค์กร (whistle-
blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย  

✓  คณะฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้
บุคคลากรภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรอืทุจริตภายใน
องค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่าง
ปลอดภัย บนเว็บไซต์ของคณะ 
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

 14.3 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานขององค์กร 

✓  คณะฯ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถ
เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง           
การดำเนินงานขององค์กรโดยสามารถแจ้ง           
ข้อร้องเรียนสายตรงคณบดไีด้ทางเว็บไซต์ของ
คณะ 

 

15 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด  

 15.1  มีกระบวนการสื่อสารข้อมลูกับผูม้สี่วนไดส้่วน
เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน เช่น การจดัให้มีศนูย์รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์  

✓  คณะฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมลูกับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น การจัดให้มศีูนย์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยสามารถแจ้งข้อ
ร้องเรียนสายตรงคณบดีได้ทางเว็บไซต์ของคณะ 

 

 15.2  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติ และ
ทางลับ เพ่ือให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจรติ 
(whistle-blower hotline) แก่องค์กรได้อย่าง
ปลอดภัย  

✓  คณะฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งทางปกติ 
และทางลับ เพ่ือให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่วกับการฉ้อฉล
หรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
องค์กรได้อย่างปลอดภัยโดยสามารถแจ้ง             
ข้อร้องเรียนสายตรงคณบดไีด้ทางเว็บไซต์ของ
คณะ 
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สรุปผลการประเมิน 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คณะฯ มีระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝา่ย
บริหารองค์กร คือ ระบบ MIS และระบบงานสารบรรณอิเลค็ทรอนิก e-document ระบบฐานข้อมลูการลา ระบบรายงานผลการไปราชการ 
ฯลฯ  และคณะฯ มีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
โดยใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิก  e-document เพื่อให้บุคคลากรภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล
หรือทุจริตภายในองค์กร (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย โดยการสายตรงคณบดีบนเว็บไซต์ของคณะฯ 
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ด้านกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

16 หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏบิัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายคร้ังตามที่กำหนด เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

 16.1  จัดให้มีกระบวนการตดิตามการปฏิบัติตาม
จริยธรรมองค์กรและข้อกำหนดหา้มฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบัติและรายงานผู้บงัคับบัญชา หรือ
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ต้น  

✓  มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรม
องค์กรและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบรหิารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วย ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา พ.ศ. 2549  ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน              
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 16.2  จัดให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓  มีการตดิตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุม
ภายในของคณะ ปลีะ 2 ครั้ง 

 16.3 มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคมุภายใน และประเมินการ
บรรลตุามวตัถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการ
ประเมินการควบคมุด้วยตนเอง และ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอสิระ 

✓  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง  

 16.4  ผู้ที่ทำการตดิตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจ
องค์กร 

✓  ผู้ที่ทำการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถ และเข้าใจ
องค์กร 

17 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 17.1  หน่วยงานมีการประเมินผลและสือ่สาร
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากการดำเนินงานท่ี
เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายหรือแนวทางที่กำหนดไว้
อย่างมีนัยสำคญั  

✓  หน่วยงานมีการประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน และดำเนนิการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที โดยหน่วยตรวจสอบภายใน 

 17.2 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของ ผูต้รวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับ

✓  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของ ผูต้รวจสอบภายในโดยตรงต่อ
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ที ่ คำถาม ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบาย 

ดูแล และมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
จากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

อธิการบดี และมีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการ
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

 17.3  ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีใน
กรณีที่มีการทุจรติหรือสงสัยว่า มกีารทุจริต มีการไม่
ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ องค์กรมีนโยบายการ
รายงาน  

✓  ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มี
การทุจริตหรือสงสัยว่า มีการทุจรติ มีการไม่ปฏิบตัิ 
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร
อย่างมีนัยสำคญั องค์กรมีนโยบายการรายงาน  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พ.ศ. 2549  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปผลการประเมิน 
ด้านกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) คณะฯ มีการดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบตัิตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน และมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอย่างทันท่วงที โดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน กรณีมีการทุจรติหรือสงสัยว่า มีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่น
ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอยา่งมีนัยสำคญั องค์กรมีนโยบายการรายงาน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบสอบถามการควบคุมภายในและคำแนะนำการใช้แบบสอบถาม 
........................................... 

วัตถุประสงค ์
 แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  

การใช้แบบสอบถาม 
1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามแสดงถึงการควบคุมภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “✓” 
ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย “🗶” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เก่ียวกับเรื่องที่
ถามให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  โดยใช้อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า  ไม่มีเรื่องที่เก่ียวกับ
คำถาม 
2. คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบ
และหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 
3. จากคำตอบที่ได้รับ ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคำตอบ
ของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่อถือได้ เพื่อสรุปคำตอบและอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/
คำตอบ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะนำมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 4. จากข้อมูลในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้าน
และแต่ละเรื่องในด้านนั้น โดยจะนำไปจัดทำ แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 

 

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับการบริหารพัสด ุ
และทรัพย์สินของหน่วยงาน ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 
1. เรื่องท่ัวไป 
2. การกำหนดความต้องการ 
3. การจัดหา 
4. การตรวจรับและการชำระเงิน 
5. การควบคุมและการแจกจ่าย 
6. การบำรุงรักษา 
7. การจำหน่ายพัสดุ  
8. ทรัพย์สิน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 

คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

การบริหารพัสดุ  
            เร่ืองท่ัวไป  
1. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีมิให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 
ต่อไปนี ้

– การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โอน หรือ
จำหน่ายพัสด ุ

– การจัดซื้อจดัจ้าง 

– การตรวจรับสินค้า/จดัจ้าง 

– การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

– การบันทึกบัญชีและทะเบียน 

 
 
 

 
 

✓ 
 

 
 
ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร คณะฯ จึงจำเป็นต้อง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งลักษณะ
งาน กล่าวคือ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โอน หรือจำหน่ายพัสดุ-
การจัดซื้อจดัจ้าง-การบันทึกบัญชแีละทะเบยีน อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีพสัดุเพียงคนเดียว และมีการนำระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการจดัซื้อ/จดัจ้าง ขณะที่
การตรวจรับสินค้า/จดัจ้าง กำหนดให้มีผูต้รวจรับพัสดหุรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผูร้ับผิดชอบ และการอนุมตัิเบิก
จา่ยเงินเป็นอำนาจและความรับผดิชอบของคณบดี 
 

2. มีระเบยีบจัดซื้อท่ีครอบคลมุถึงเรื่อง
ต่อไปนี้ (กรณมีิได้ใช้ระเบยีบสำนกั
นายกรัฐมนตรี    ว่าด้วยการพสัดุ) 

– นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือ
ผู้ผลิตโดยตรง 

– วิธีการคัดเลือก 

– ขั้นตอนการจัดหา 

– การทำสัญญา 

 ✓ 
 

เนื่องจากคณะฯ ใช้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

3. มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่า
มีการปฏิบตัิตามระเบียบกฎเกณฑท์ี่กำหนด 

✓ 
 

 คณะฯ มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบตัิ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยการตรวจสอบเอกสารเบิก-
จ่ายผ่านหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลยั 

           การกำหนดความต้องการ 
4. มีระเบยีบหรือวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการ
กำหนดความต้องการพัสดหุรือไม ่

 

✓ 
 

 
 

 
คณะฯ มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัตเิกีย่วกับการกำหนดความต้องการ
พัสด ุ

5. ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้กำหนดความต้องการพัสดุ
หรือไม ่

✓ 
 

 ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้กำหนดความต้องการพัสด ุ
 

6. การแจ้งความต้องการพสัดุหรือขอให้
จัดหา ได้ระบรุายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณ
พัสดุ กำหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและ
ชัดเจนหรือไม ่

✓ 
 

 คณะฯ มีแบบฟอร์มการแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา 
โดยได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปรมิาณพสัดุ กำหนดเวลา
ต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน  
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

7. มีการกำหนดระยะเวลาการแจ้งความ
ต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาไว้อยา่งเหมาะสม
และเพียงพอสำหรับการจัดหา เพื่อป้องกันการ
จัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอ้างความเรง่ด่วนหรือไม่ 

✓  คณะฯ มีการกำหนดระยะเวลาการแจ้งความต้องการพสัดุอย่าง
น้อย 15 วัน หลังจากโครงการได้รบัการอนุมัติ หรือเป็นไปตาม
เอกสารแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีพัสดุประจำโปรแกรมวิชา 
 

การจัดหา 
8. มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความตอ้งการ
ไว้หรือไม ่

 

✓ 

  
คณะฯ มีการจดัหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้ 
 

9. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการจดัหาใน
แต่ละวิธไีว้เหมาะสมและทันกับความต้องการ
หรือไม ่

✓  คณะฯ มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการจัดหาทุกวิธี 
 

10. มีการจัดทำทะเบียนประวัตผิู้ขายรวมทั้ง
สถิติราคาและปริมาณไว้หรือไม ่

 ✓ คณะฯ ใช้ทะเบียนประวตัิผู้ขายรวมทั้งสถิติราคาและปริมาณจาก
ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย และใช้วิธีการสืบราคาจากผู้ขายใน
พื้นที่ใกล้เคียง 

11. จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีจดัหา
หรือไม ่

 ✓ 
 

เจ้าหน้าท่ีจัดหาต้องเป็นเจา้หน้าท่ีพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
คำสั่งของมหาวิทยาลยั และต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูง 
เนื่องจากระเบยีบปฏิบตัิมีการเปลีน่แปลงอยู่ตลอดเวลา 

12. จัดทำราคากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอขายหรือไม ่

✓  คณะฯ จัดทำราคากลางและราคาอ้างอิง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอขายทุกครั้ง 
 

13. มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/
หรือราคาจากผู้ขายหลายแห่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดี
ที่สุดหรือไม ่

✓  คณะฯ มีการเปรียบเทียบราคาซื้อจากระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลยัและเปรยีบเทียบจากใบเสนอราคาของผู้ขายแตล่ะ
ราย เพื่อให้ไดร้าคาทีด่ีที่สุด สำหรบัเป็นข้อมูลในการควบคุมราคา
ซื้อวัสดุแตล่ะประเภท 

14. การจัดหากระทำโดยหน่วยจัดหา หรือ
พนักงานจัดหา ตามใบแจ้งความตอ้งการพัสดุ
หรือใบอนุมัติจัดหาที่ไดร้ับอนุมตัิแล้วหรือไม่ 

✓  คณะฯ จัดหาวสัดุโดยฝ่ายพัสดุโดบดำเนินการจัดหาตามใบแจ้ง
ความต้องการและแบบฟอร์มการจัดหาพัสด ุ
 

15. กำหนดอำนาจอนุมัติ โดยพิจารณาจาก
มูลค่าของพัสดหุรือบริการ เพื่อความคล่องตัว
และรดักุมในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

 ✓ คณะฯ ไมม่ีอำนาจในการกำหนดอนุมัติวงเงิน เนื่องจากอำนาจ
การอนุมัติต้องเป็นไปตามคำสั่งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยที่ 
4229/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ย. 61 โดยมหาวิทยาลัยมอบหมาย
งานและมอบอำนาจให้คณบดดีำเนินการทุกกระบวนการ เพื่อ
ความคล่องตัว 

16. มีการจัดทำใบสั่งซื้อและสำเนาให้
ผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ตรวจรับของ ผู้แจ้งจัดหา บัญชี 
หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม ่

✓ 
 

 มีการจัดทำใบสั่งซื้อและส่งสำเนาไปยังผู้เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบ 
EGP  
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คำอธิบาย / คำตอบ 

17. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสญัญา
ชัดเจนและรัดกมุหรือไม ่

✓  เป็นไปตามระบบ EGP 
 

18. กำหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐาน
หรือไม ่

✓  เป็นไปตามระบบ EGP 
 

19. ใบสั่งซื้อจัดทำข้ึนโดยเรยีงลำดับหมายเลข
ไว้ล่วงหน้าและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม ่

✓  คณะฯ มีการเรียงลำดับหมายเลขไว้ล่วงหน้าในทะเบียนใบสั่งซื้อ 
 

การตรวจรับและการชำระเงิน 
20. มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตรวจรับ
หรือไม ่

 

✓ 
 

  
คณะฯ มีการกำหนดผูม้ีอำนาจในการตรวจรับเป็นไปตามพรบ. 
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

21. พัสดุที่สำคญัหรือมูลค่าสูง ตรวจรบัโดย
คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดทุี่มีคุณภาพ
พิเศษ ตรวจรับโดยผู้ชำนาญในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะหรือไม ่

✓ 
 

 พัสดุที่สำคญัหรือมูลค่าสูง ตรวจรบัโดยคณะกรรมการตรวจรับ 
 

22. ตรวจนับจำนวน และชนิดของพัสดุที่ไดร้ับ
กับใบสั่งซื้อหรือใบสั่งของ พร้อมลงนามผู้ตรวจ
รับอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม ่

✓ 
 

 คณะฯ มีการตรวจนับจำนวนและชนิดของพัสดุที่ได้รับกบัใบสั่ง
ซื้อหรือใบสั่งของ พร้อมลงนามผู้ตรวจรับ 1 คน วงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
500,000 บาท ผู้ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

23. ทดสอบคุณภาพตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้อ 
หรือสัญญาซื้อหรือไม ่

✓ 
 

 คณะฯ มีการทดสอบคณุภาพตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้อ 
 

24. มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและไดร้ับ
การอนุมัติถูกต้องหรือไม ่

✓ 
 

 คณะฯ มีการบันทึกบญัชีอย่างทันกาลและไดร้ับการอนุมัติถูกต้อง
ผ่านทางระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 

25. มีการตดิตามกับผู้ขายสำหรับสินคา้ที่ชำรุด
เสียหาย และไดร้ับไม่ครบหรือไม่  

✓ 
 

 คณะฯ มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับสินค้าท่ีชำรดุเสียหาย และ
สินค้าท่ีได้รับไม่ครบ โดยมีเอกสารหลักฐานต่อกันท้ัง 2 ฝ่าย 

26. เมื่อมีการคืนสินค้า มเีอกสารลดหนี้จาก
ผู้ขายหรือไม ่

 NA ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

27. มีการอนุมัติการชำระหนี้หรือไม ่  NA ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
28. กำหนดหน่วยงานท่ีทำหน้าที่ในการตรวจ
จ่ายชำระหนี้หรือไม ่

 NA ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

29. ใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องม ี
การทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณเ์พื่อป้องกัน
การจ่ายซ้ำหรือไม ่

 NA ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 

30. มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบ
ส่งของกับใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา ค่า
ขนส่ง ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตามขอ้ตกลงหรือไม ่
 

✓ 
 

 คณะฯ มีหลักฐานเป็นเอกสารใบสง่ของจากร้านค้าที่แสดงว่าได้มี
การตรวจสอบใบสั่งซื้อเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 
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การควบคุมและการแจกจ่าย 
31. มีการจัดทำบญัช/ีทะเบียนรับ - จา่ยพัสดุ
แยกเป็นประเภทและมีหลักฐานประกอบทุก
รายการหรือไม ่

 

✓ 
 

  
มีในระบบ MIS 
 

32. มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก 
และลงบญัชี/ทะเบยีนทุกครั้งท่ีมีการจ่ายพสัดุ
หรือไม ่

✓ 
 

 มีในระบบ MIS 
 

33. การเบิกจ่ายพสัดไุดร้ับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพสัดุ
หรือไม ่

✓ 
 

 การเบิกจ่ายพสัดไุดร้ับอนุมัติจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

34. มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนำมาสอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือ
กับบัญชี/ทะเบยีนหรือไม ่

✓ 
 

 คณะฯ มีการเกบ็ใบเบิกจ่ายพสัดไุว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมา
ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี/ทะเบียน 
 

35. มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ตรวจสอบ การรับ/จ่ายพสัดุคงเหลือประจำปีว่า
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม ่

✓ 
 

 คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพสัดุประจำปี เพื่อทำ
หน้าท่ีตรวจสอบพัสดุคงเหลือและสภาพครุภณัฑ์ตามระเบียบ 
 

36. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการ
รับ จ่ายพัสดุคงเหลือประจำปีหรือไม ่

✓ 
 

 มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการรับ จ่ายพสัดุคงเหลือ
เสนอมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
ที่กำหนด 

37. กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือ
หมดความจำเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และ
ดำเนินการตามระเบยีบหรือไม ่

✓ 
 

 คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและ
ดำเนินการตามระเบยีบทุกครั้งท่ีมพีัสดุชำรุด เสื่อมสภาพสูญหาย 

38. กรณีพัสดุสญูหายหรือเสียหาย ใช้การ
ไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัว
ผู้รับผิดทางแพ่งและตดิตามเรยีกคา่สินไหม
ทดแทนหรือไม ่

 NA ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
 

39. มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรอืไม ่ ✓  มีการออกหมายเลขพัสดุผา่นระบบ MIS 
40. สถานท่ีจัดเก็บพัสดุ  มีการแต่งตั้งเวรยาม
รักษาความปลอดภัยหรือไม ่

 ✓ 
 

ไม่มสีถานท่ีจัดเกบ็พัสดุ  และไม่มกีารแต่งตั้งเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 

41. สถานท่ีจัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้
หรือไม ่

 ✓ 
 

ไม่มสีถานท่ีจัดเกบ็พัสดุ และไม่มีการประกันภัย 

42. มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดเุพียงพอหรือไม ่  ✓ 
 

ไม่มสีถานท่ีจัดเกบ็พัสดุ 
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การบำรุงรักษา 
43. มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุ
หรือไม ่

 

✓ 
 

  
มีแผนการล้างเครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองน้ำอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เป็นการบำรุงรักษาพัสดุที่ โดยใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกเท่านั้น 

44. มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรกัษา
เป็นไปตามแผนหรือไม ่

 ✓ 
 

ไม่มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาท่ีเป็นไปตามแผน 

45. มีการจัดฝึกอบรมหรือมคีู่มือการ
บำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้พัสดหุรือไม ่

✓ 
 

 มีการจัดฝึกอบรมและ/หรือมีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
ให้แก่ผู้ใช้พัสดุเป็นครั้งแรก 

46. มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการ
บำรุงรักษาระหว่างการดำเนินงานเองและการ
จ้างหน่วยงานภายนอกหรือไม ่

 ✓ 
 

ไม่มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบำรุงรักษาระหว่างการ
ดำเนินงานเองและการจ้างหน่วยงานภายนอก 

การจำหน่ายพัสดุ 
47. มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือ
หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและพัสดุ
ที่สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้จำหน่าย
พัสดุหรือไม ่

 

✓ 
 

  
มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและพัสดุทีสู่ญหายต่อผูม้ีอำนาจเพื่อ
พิจารณาให้จำหน่ายพสัด ุ

48. มีการจัดทำรายงานการจำหน่ายพสัดุออก
จากบัญชีหรือไม ่

✓ 
 

 มีการรายงานผลการจำหน่ายพัสดเุสนอให้มหาวิทยาลัย
ดำเนินการตัดออกจากบญัชี 

ทรัพย์สิน  
ความเหมาะสมของการใช้  
49. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีมิให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 
ต่อไปนี ้

- การอนุมัติซื้อ โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สิน 

-  การใช้ทรัพย์สิน 

- การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน  

- การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของ
ทรัพย์สิน 

 
 

✓ 
 

  
 
บางหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และบางหน้าท่ี
เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ 

50. การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนดหรือไม ่

✓ 
 

 การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบยีบที่กำหนด 

51. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อยา่งชัดเจนหรือไม ่

✓ 
 

 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน 
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52. การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคญัหรอืมูลค่าสูงได้มีการ
กำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนญุาตเทา่นั้นท่ีจะใช้ได้ 

✓ 
 

 การใช้ทรัพยส์ินที่มคีวามสำคัญหรือมูลค่าสูงได้มี
การกำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนญุาต โดยมีการ
กำหนดรหสัผ่าน เช่น กล้องวีดโีอวงจรปิด ฯลฯ 

53. มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ทรัพย์สิน
หรือไม ่

 ✓ 
 

คณะฯ ไมม่ีการฝึกอบรมวิธีการใช้ทรัพย์สิน 
เนื่องจากยังไม่มีทรัพย์สินท่ีต้องใหค้วามรู ้

การดูแลรักษาทรัพย์สิน  
54. มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรักษาทรัพยส์ินท่ี
สำคัญ หรือมีมลูค่าสูงมิให้สญูหายหรือเสยีหายหรือไม่ 

 

✓ 
 

  
มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่สำคัญ โดยมรีะบบการขออนุญาต
ในการใช้งาน อาทิเช่น แบบฟอร์มขออนุญาต
ใช้ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ การสแกน
ลายนิ้วมือก่อนขึ้นอาคารเรียน เปน็ต้น 

55. มีการตดิหรือเขยีนหมายเลขรหัสหรือหมายเลข
ครุภณัฑ์ไว้ท่ีทรัพยส์ินทุกรายการหรือไม่ 

✓ 
 

 มีการตดิหรือเขยีนหมายเลขครุภณัฑ์ไว้ท่ี
ทรัพย์สินทุกรายการ 

56. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินหรือไม ่

✓ 
 

 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน  

57. มีการบำรุงรักษาทรัพยส์ินตามระยะเวลาที่กำหนด
หรือไม ่

✓ 
 

 มีการบำรุงรักษาทรัพยส์ินตามระยะเวลาที่
กำหนด เช่น เครื่องปรับอากาศ และการกำจัด
ปลวก 

58. มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกันทรัพย์สินไว้
อย่างเหมาะสมหรือไม ่

✓ 
 

 มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อยา่งเหมาะสม 

การบัญชีทรัพย์สิน  
59. บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด หมายเลข 
รหัส รายการ สถานท่ีใช้ หรือสถานท่ีเก็บรักษา และราคา 
เป็นปัจจุบันหรือไม ่

 

✓ 
 

  
มีบัญชีหรือทะเบียนทรัพยส์ินท่ีมีรายละเอียด 
หมายเลข รหสั รายการ สถานท่ีใช้ หรือ
สถานท่ีเก็บรักษา และราคา เป็นปัจจุบัน 

60. มีการตรวจนับทรัพยส์ินประจำปีหรือไม ่ ✓  มีการตรวจนับทรัพยส์ินประจำป ี
61. มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนบัทรัพย์สิน
เปรียบเทยีบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุมและ/หรือ
บัญชีทรัพย์สินหรือไม ่

✓ 
 

 มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนบัทรัพย์สิน
เปรียบเทยีบการตรวจนับกับทะเบยีนคุมและ/
หรือบัญชีทรัพยส์ิน 

สรุป : การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 
     การบริหารพัสดุส่วนใหญเ่ป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบยีบพัสดุทีเ่กี่ยวข้อง และ
ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้ทันเวลาแต่ก็ยังไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจุบันคณะฯ ไดร้ับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงวิธปีฏิบัติงานจากส่วนกลางอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้มีความยุ่งยาก ซับซอ้นมากขึ้นกว่าเดิม  อย่างไรก็ดี 
คณะฯ ควรมสีถานท่ีจัดเก็บพัสดุอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหก้ารบริหารพัสดุในด้านการควบคมุเป็นไปตามระเบยีบ กฎหมายที่
กำหนด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จรงิ   และการบริหารทรัพยส์ินด้านการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชี
เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

 
แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงาน ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

 

คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

การบริหารงบประมาณ    
 การจัดทำคำของบประมาณ    
1. กำหนดให้หน่วยงานท่ีขอใช้งบประมาณเสนอความ
ต้องการใช้งบประมาณ 

✓  มีการกำหนดให้หลักสูตรเสนอกิจกรรม/
โครงการ/ครภุัณฑ์ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ (ก.บ.) 

2. กำหนดให้หน่วยงานท่ีขอใช้งบประมาณมีส่วนร่วมในการ
ช้ีแจงคำขอตั้งงบประมาณ 

✓  มีการประชุมประธานหลักสูตร เพือ่มีส่วน
ร่วมและชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ 

3. กำหนดปฏิทินการงบประมาณและแบบคำขอตั้ง
งบประมาณ รายละเอียดของข้อมลูที่จำเป็นต้องใช้ประกอบ
คำของบประมาณพร้อมคำช้ีแจงรายละเอียดของวิธีการ
กรอกแบบอย่างชัดเจน 

✓  มีการกำหนดปฏิทินการงบประมาณและ
แบบคำขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดของ
ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ประกอบคำขอ
งบประมาณพร้อมคำช้ีแจงรายละเอียดของ
วิธีการกรอกแบบอย่างชัดเจน 

4. มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจ/จัดการอบรม 
เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

✓  มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจให้
ความรู้เกี่ยวกับการจดัทำคำขอตั้ง
งบประมาณให้แก่ผูเ้กี่ยวข้องผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ (กบ.) และ
ประชุมชี้แจงความเข้าใจให้แก่ประธาน
หลักสตูรอีกครั้งหลังจากจัดทำโครงการ/
กิจกรรมส่งมายังคณะฯ 

5. กำหนดให้หน่วยงานศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้ชัดเจนและกำหนดผลผลิต/กิจกรรมที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์  และคำนวณ
ต้นทุนในรูปแบบของความต้องการงบประมาณ 

✓  มีการกำหนดให้หลักสูตรจัดกิจกรรม/
โครงการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์
คณะเป็นหลัก ดังรายละเอียดตามเอกสาร
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ และมี
คำนวณต้นทุนในรูปแบบของความต้องการ
งบประมาณ 

6. กำหนดให้จัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลางและระยะยาวตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด  โดย
พิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายที่ผ่านมาร่วมกับประมาณการ
อัตราเงินเฟ้อ 
 
 
 

 NA ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

 การจัดสรรงบประมาณ    
7. การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เสนอขอตั้ง
งบประมาณตามความต้องการ โดยพิจารณาจากผลผลิต/
กิจกรรม และเปา้หมายทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

✓  คณะฯ มีการจดัสรรงบประมาณให้กับ
หลักสตูรที่เสนอขอตั้งงบประมาณตามความ
ต้องการ โดยพิจารณาจากผลผลิต/กิจกรรม 
และเป้าหมายทีส่อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะ 
และงบประมาณเป็นสำคัญ 

8. มีการสำรวจความต้องการที่แท้จรงิของหน่วยงานท่ีเสนอ
ขอตั้งงบประมาณก่อนจัดสรรงบประมาณ 

✓  คณะฯ มีการสำรวจความต้องการของแต่ละ
หลักสตูร โดยให้แตล่ะหลักสตูรเสนอ
กิจกรรม/โครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณ 

9. มีการกำหนดรายละเอียด ลำดับความสำคญัในการ
จัดสรรงบประมาณที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

✓  คณะฯ มีการกำหนดรายละเอียด ลำดับ
ความสำคญัในการจดัสรรงบประมาณที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ 

10. หลักเกณฑ์การลำดับความสำคัญ/ความจำเป็นในการ
จัดสรรงบประมาณกำหนดให้จดัสรรงบประมาณตามลำดบั
ความสำคญั/ความจำเป็นตามแผนยุทธศาสตร์และความ
เร่งด่วนตามนโยบาย 

✓  คณะฯ มีการจดัลำดับความสำคญั/ความ
จำเป็นในการจดัสรรงบประมาณ โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามความสำคัญ/ความจำเป็น
ตามแผนยุทธศาสตร์และความเร่งด่วนตาม
นโยบาย 

 การบริหารงบประมาณ    
11. มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจ/จัดการอบรม 
เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

✓  คณะฯ มีการช้ีแจงหลังจากการจดัทำคำของ
ตั้งงบประมาณได้รับอนุมตัิจากมหาวิทยาลัย
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ (กบ.) รวมทั้งเอกสารคู่มือ
เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หลักสูตรต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป 

12. จัดให้มีการรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัติการ 

✓  คณะฯ มีการจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
และมีการรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติการ ทั้ง 4 ไตรมาส ผ่าน
ระบบ MIS 

13. มีการประเมินความสามารถในการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงานจากผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
ปีถัดไป 

 ✓ คณะฯ ยังไม่มีการประเมินความสามารถใน
การบริหารงบประมาณของคณะฯ จาก
ผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายเงิน  เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

14. กำกับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 

✓  คณะฯ มีการกำกับดูแลให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินตามปฏิทินการ
ดำเนินงานของคณะทั้ง 4 ไตรมาส 

สรุป : การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณมีการควบคุมเพียงพอต่อความมั่นใจว่าจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมทีม่ีอยู่สามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี คณะฯ ยังไมม่ีการประเมินความสามารถในการบริหารงบประมาณจากผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาจดัสรรงบประมาณในปีถัดไป ซึ่งคณะฯ ควรต้องดำเนินการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความสามารถในการบริหารงบประมาณจากผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางการบริหาร
งบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการเงิน 

 
แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน ผู้ที่สามารถตอบ
แบบสอบถามชุดที่ 2 ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง หรือกลุ่มผู้บริหารจัดการที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานด้านการเงินของ
หน่วยรับตรวจ 
แบบสอบถามด้านการเงิน ประกอบด้วย 
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1.1   การรับเงิน 
1.2 การเบิกจ่ายเงิน 
1.3  เงินสดในมือ 
1.4  การนำเงินส่งคลัง 
1.5  การบันทึกบัญชี 
1.6  เงินทดรอง 

2. รายงานการเงิน 
2.2 ข้อมูลการเงิน 
2.2 รายงานการเงิน 

3. การบริหารการเงิน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารการเงิน 

คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    1.1 การรับเงิน 
1. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีดา้นการรบัเงนิ มิให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีหน้าทีร่ับผดิชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน
ต่อไปนี ้

– การอนุมัติการรับเงินสด 

– การเก็บรักษาเงินสด 

– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 
 

 

 
✓ 
 

 

 
คณะฯ ไมม่ีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการรับเงิน มิให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีหนา้ที่รับผดิชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 
 
 
 
 

2. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงินระหว่าง
บุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 

✓ 
 

 
 

คณะฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบตัิในการรับส่งเงิน
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร เฉพาะ
ของเงินรายได้ของคณะ 

3. การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วน
และถูกต้องหรือไม ่

✓ 
 

 การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วนและ
ถูกต้อง ซึ่งเป็นความรับผดิชอบของมหาวิทยาลัย  เฉพาะ
ของเงินรายได้ของคณะ 

4. การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุช่ือผู้จ่ายเงินและจำนวน
เงิน และวัตถุประสงค์การจ่ายหรือไม ่

 ✓ 
 

มีการรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อผู้จ่ายเงินและ
จำนวนเงินจากงานคลังมหาวิทยาลัย  

5. มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คท่ีรับไปขึ้นเงินสด
หรือไม ่

 ✓ มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คท่ีรับไปขึ้นเงินสด โดย
มหาวิทยาลยั 

6. มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับทีเ่ป็นเงินสดกับรับ
เป็นเช็คหรือไม ่

✓  มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับทีเ่ป็นเงินสดกับรับเป็น
เช็ค เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 
แต่เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการบันทึกบัญชีฯเป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย   

7. มีการกำหนดให้ผู้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่ายใน
นามหน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็คหรือไม่ อย่างไร 

✓  มีการกำหนดให้ผู้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่ายในนาม
หน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็ค แต่เป็นความรับผดิชอบ
ของมหาวิทยาลัย   

8. มีการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเช็ค
ก่อนรับหรือไม ่

✓  มีการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเช็คก่อนรับ 
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวทิยาลัย เฉพาะของเงิน
รายได้ของคณะ 

9. เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันท่ีได้รับเงิน
นั้นหรือไม ่

✓  เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันท่ีได้รับเงินนั้น
เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ  
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

10. มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินทุกครั้ง
หรือไม ่

✓  มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินทุกครั้ง โดยออก
ในนามของมหาวิทยาลัย 

11. ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและ
ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม ่

✓  ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและ
ใบเสร็จรับเงิน โดยการพิมพ์หมายเลขทุกฉบับเป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

12. มีการจัดทำทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงินหรือไม ่ ✓  คณะฯ มีการจดัทำทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงินเฉพาะ
ใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นเงินรายได้ของคณะ แต่กรณีทีเ่ป็นการ
รับเงินอ่ืนๆ ท่ีนำเข้าเป็นเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย การ
จัดทำทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงินเปน็ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั  

13. มีการสรุปยอดเงินท่ีไดร้ับทุกวันเมือ่สิ้นเวลารับเงิน
หรือไม ่

✓  มีการสรุปยอดเงินท่ีไดร้ับทุกวันเมือ่สิ้นเวลารับเงินท่ีได้รับ
ทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงิน เฉพาะเงินรายได้ของคณะ 

14. มีการตรวจสอบจำนวนเงินท่ีรับกบัหลักฐานการรับ
และรายการที่บันทึกไว้ในบญัชีทุกสิ้นวันหรือไม ่

✓  มีการตรวจสอบจำนวนเงินท่ีรับกบัหลักฐานการรับและ
รายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวนั เฉพาะของเงินรายได้
ของคณะ 

    1.2 การเบิกจ่ายเงิน    

15. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีดา้นการเบิกจ่ายเงิน มิให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีหนา้ที่รับผดิชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 
ต่อไปนี ้

– การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การเก็บรักษาเงินสด 

– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

✓ 
 

 

 
 

คณะฯ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าทีร่ับผดิชอบมากกว่าหน่ึง
ลักษณะงาน เฉพาะของเงินรายไดข้องคณะ 
 
 
 
 
 

16. มีการกำหนดระเบียบเกีย่วกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
อย่างชัดเจนหรือไม ่

 

✓  คณะฯ มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินโดยจัดทำเป็นประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการบริหารจัด
การเงินรายได้และแนวปฏิบัติในการรับเงิน นำส่งเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของคณะฯ 
สำหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัคณะไมไ่ด้กำหนด
เนื่องจากเป็นไปตามที่มหาวิทยาลยักำหนด  

17. การเบิกจ่ายเงินมีใบสำคญัหรือเอกสารหลักฐาน
ประกอบท่ีมีการอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม ่

✓  การเบิกจ่ายเงินมีใบสำคญัรับเงินและเอกสารหลักฐาน
ประกอบท่ีอนุมัติแล้วอย่างถูกต้อง 

18. มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบันทึกไว้ในบัญชีกับ
หลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม ่

✓  มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบันทึกไว้ในบัญชีกับ
หลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

19. มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
หรือไม ่

✓  มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
สำหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัโดยเป็นคำสั่งของ
มหาวิทยาลยั สำหรับเงินรายได้ของคณะไม่ได้กำหนด
วงเงินไว้แต่ได้กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการจา่ยเงินไวต้าม
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการเงินรายได้และ
แนวปฏิบัติในการรับเงิน นำส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินรายได้ของคณะฯ  

20. มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่
ยังไม่ได้ใช้และตรายางช่ือผู้มีอำนาจลงนามหรือไม่ 

 ✓ ไม่มมีาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคารที่ยัง
ไม่ได้ใช้และตรายางช่ือผูม้ีอำนาจลงนามสำหรบัเงินรายได้
ของคณะเนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินโดยเช็ค แตส่ำหรับเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลยัการจา่ยเช็คจะอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ซึ่งมีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร ที่ยัง
ไม่ได้ใช้และตรายางช่ือผูม้ีอำนาจลงนาม  

21. มีการกำหนดให้ผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งคนร่วมกันลง
นามในเช็คท่ีสั่งจ่ายหรือไม ่

 ✓ การลงนามในเช็คท่ีสั้งจ่ายเป็นความรับผดิชอบของ
มหาวิทยาลยั 

22. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม ่

 ✓ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายก่อน
การลงนามในเช็คสั่งจ่ายเป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั 

23. เช็คท่ีลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าท่ีอื่นที่มิใช่เป็นผู้
จัดเตรียมเช็ค เพื่อชำระให้แก่เจ้าหนี้หรือไม ่

 ✓ เป็นการดำเนินการโดยความรับผดิชอบของมหาวิทยาลัย 

24. มีการกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสต์้องไดร้ับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
หรือไม ่

 ✓ การกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสต์้องไดร้ับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

25. มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงินแล้ว” ไว้
ในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่ชำระเงินแล้วหรือไม่ 

✓  มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงินแล้ว” ไว้ใน
ใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่ชำระเงินแล้ว  เฉพาะ
ของเงินรายได้ของคณะ ส่วนใบสำคัญและหลักฐานการ
จ่ายเงินท่ีเป็นงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการ
ประทับตราเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

      1.3 เงินสดในมือ 
26. มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม ่

 

✓ 
 
 

 
คณะมีการเก็บรักษาเงินสด เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

27. มีการนำเงินสดที่ได้รับ  ฝากธนาคารภายในวันท่ีได้รับ
เงิน หรือ วันทำการถัดไปหรือไม ่

✓  คณะมีการนำเงินสดที่ได้รับฝากธนาคารภายในวันท่ีได้รบั
เงิน หรือวันทำการถัดไป เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

28. การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่
กำหนดและไดร้ับอนุมตัิจากหัวหนา้ส่วนราชการหรือไม ่

✓  การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
และต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าสว่นราชการ เฉพาะของ
เงินรายได้ของคณะ 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

29. บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ
หรือไม ่

✓  บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ เฉพาะ
ของเงินรายได้ของคณะ 

30. มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่ ✓  คณะมีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเฉพาะของเงินรายได้
ของคณะ 

      1.4 การนำเงินส่งคลัง  
31. มีการนำเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม ่

  
✓ 

 
คณะฯ ไมม่ีการนำเงินส่งคลัง แต่เป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยั 

32. การนำเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้องระหว่างผู้
ส่งกับผู้รับหรือไม ่
 

 ✓ การนำเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้องระหว่างผู้ส่ง
กับผู้รับ เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั 

      1.5 การบันทึกบัญชี  
33. มีการบันทึกเงินที่ไดร้ับในบัญชีเงินสดภายในวันท่ี
ได้รับเงินน้ัน หรือวันทำการถัดไปหรือไม ่
 

 

✓ 
 
 

 
คณะมีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายในวันท่ี
ได้รับเงินน้ัน เฉพาะของเงินรายไดข้องคณะ 

34. มีการบันทึกเงินที่นำฝากธนาคารในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารภายในวันท่ีนำฝากหรือไม ่

✓  คณะมีการบันทึกเงินที่นำฝากธนาคารในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารภายในวันท่ีนำฝาก เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

35. มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนหรือไม่ ✓  คณะฯ มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เฉพาะของเงิน
รายได้ของคณะ 

36. มีการบันทึกการจา่ยเงินในบัญชีเงนิสด หรือมีบัญชีเงิน
ฝากธนาคารภายในวันท่ีจ่ายเงินน้ันหรือไม ่

✓  คณะฯ มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือมีบัญชี
เงินฝากธนาคารภายในวันท่ีจ่ายเงิน เฉพาะของเงินรายได้
ของคณะ 

37. มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการนำส่งคลัง
หรือไม ่

 ✓ คณะมีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลงัทันทีท่ีมีการนำส่งคลัง 
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของมหาวทิยาลัย 

     1.6  เงินทดรอง  
38. การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตามระเบียบที่
กำหนดหรือไม ่

 

✓ 
 
 

 
คณะฯ มีการเกบ็รักษาเงินทดรองคงเหลือ เฉพาะของเงิน
รายได้ของคณะ 

39. มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองไว้อย่าง
ชัดเจนหรือไม ่

✓  คณะฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบตัิในการใช้จ่ายเงินทดรอง 
เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

40. การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงหรือไม ่

✓  คณะการเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น
จริง เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

41. มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่ ✓  คณะมีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราว 
เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

42. มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิน้เดือนหรือไม่ ✓  คณะมีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน เฉพาะของ
เงินรายได้ของคณะ 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

43. มีการตดิตามผลเพื่อค้นหาและดำเนินการยกเลิกเงินทด
รองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม ่

✓  คณะมีการตดิตามผลเพื่อค้นหาและดำเนินการยกเลิกเงิน
ทดรองที่ไม่เคลื่อนไหว เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร ส่วนใหญ่คณะฯ จะมีหน้าที่ในการรับเงิน การจ่ายเงิน เงินสดในมือ การนำเงินส่งคลัง 
การบันทึกบัญชี และเงินทดรอง เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ ซึ่งส่วนมากเป็นหน้าที่ของงานคลังมหาวิทยาลัย และเป็นไป
อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบที่กำหนด  
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

2.  รายงานการเงิน  
2.1 ข้อมูลการเงิน 
44. บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม ่

 
 
 

✓ 

 

 
 

 

 
บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้องและครบถ้วน
เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

45. สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสารประกอบ
รายการ หรือเอกสารเบื้องต้นไปยงับัญชีแยกประเภทหรือไม ่

✓  สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสารประกอบ
รายการ หรือเอกสารเบื้องต้นไปยงับัญชีแยกประเภท     
เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ 

46. มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกบับัญชีคุมหรือบัญชีแยก
ประเภทมีบัญชีย่อย หรือรายละเอียดประกอบหรือไม่ 

✓  มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกบับัญชีคุมหรือบัญชีแยก
ประเภทมีบัญชีย่อย หรือรายละเอียดประกอบ เฉพาะของ
เงินรายได้ของคณะ   

47. นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบยีบ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม ่

✓  นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบยีบ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด  

48. มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชีเป็นครั้ง
คราวหรือไม ่

✓  คณะมีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชี เฉพาะ
ของเงินรายได้ของคณะ   

49. มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แกเ่จ้าหน้าท่ีการเงิน
และการบัญชีหรือไม ่

✓  มีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชีเป็น
ประจำ โดยมหาวิทยาลัย 

      2.2 รายงานการเงิน  
50. รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
หรือไม ่

✓  
 

 
รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด   
เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ   

51. มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทาง
การเงินโดยผู้มีอำนาจหรือไม ่

✓  มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน
โดยผู้มีอำนาจ เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ   

52. มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงินเป็นครั้ง
คราวหรือไม ่

✓  มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงินเป็นครั้งคราว 
เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ   

สรุป : การควบคุมรายงานการเงิน 
 การควบคุมรายงานการเงิน ส่วนมากเป็นความรับผิดชอบของมหาวทิยาลัย แต่คณะฯ ไดด้ำเนินการควบคุมในการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัย  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหารการเงิน 

คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

3.  การบริหารการเงิน                                                                                                
1. มีการประชุม/จดัทำหนังสือหารือในกรณีที่นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงินนำไปสู่การ
ตีความได้แตกต่างกันหรือขัดแย้งกนั 

 

✓ 

 

 
 

 
มีการจัดประชุมในกรณีที่นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเงินนำไปสู่การตีความได้แตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน
เพื่อให้มีความเข้าใจ และปฏิบตัิตามไปในมาตรฐานเดียวกันโดย
มหาวิทยาลยั เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ     

2. มีการทบทวนนโยบาย   กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
เกี่ยวกับการเงินท่ีนำไปสู่การตีความได้แตกต่างกันหรือ
ขัดแย้งกัน  ให้เกิดความชัดเจน เปน็มาตรฐานเดียวกัน และ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  รวมทั้งสื่อสารใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา 

✓ 

 

 มีการทบทวนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงและทันเวลา เช่น 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัย เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ   
 

3. มีการประเมินขดีความสามารถของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายงานด้าน
การเงิน 

 ✓ 

 

ไม่มีการประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษร หากแต่เปน็การมอบหมายงานตามความ
เหมาะสม 

4. มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจ/จัดอบรม เพื่อ
ปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนความรู้ใหก้ับเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ 
และบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 

✓ 

 

 มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อปรับพ้ืนฐานและ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบเป็นประจำโดย
มหาวิทยาลยั เฉพาะของเงินรายได้ของคณะ     

5. มีการประชุมช้ีแจง/ซักซ้อมความเข้าใจให้เจ้าหน้าที
ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรในหน่วยงาน ได้ทราบเกีย่วกับ
บทลงโทษในกรณลีะเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน 

✓ 

 

 คณะฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับบทลงโทษในกรณีละเลยหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน เช่น 
การยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการจะต้องเคลียร์
เงินยืมภายใน 15 วัน หลังจากเดินทางกลับ หากเกินระยะเวลาที่
กำหนด มหาวิทยาลัยจะทำหนังสอืทวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อไป 

6. มีการดำเนินการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงิน และบุคลากรของหน่วยงานท่ีละเลย 
หรือไม่ปฏิบัตติามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการเงินโดยเคร่งครดั 

 NA 

 

ไม่มเีรื่องเกี่ยวกับคำถาม 
 

7. มีการจัดทำทะเบียนควบคมุการเบกิจ่ายเงินเพื่อป้องกัน
การนำเอกสารมาเบิกซ้ำ 

✓ 

 

 คณะฯ มีการจดัทำทะเบยีนควบคมุการเบิกจา่ยเงินทุกครั้ง 

8. กำหนดให้การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสารใบสำคญั
ประกอบการจา่ยเงินครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักฐานการทำการเบิกจ่ายทกุครั้ง 

✓ 

 

 การจ่ายเงินทุกประเภท มีการจา่ยเงินตามใบสำคัญรับเงินและ
ใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้องตามระเบยีบทุกครั้ง  

9. กำหนดให้มีการตรวจสอบการซ้ำซอ้นของการเบิกจ่าย
ระหว่างเอกสารอ้างอิงกับระบบอิเล็กทรอนิกส ์

✓ 

 

 กำหนดให้มีการตรวจสอบการซ้ำซอ้นของการเบิกจ่ายระหว่าง
เอกสารอ้างอิงผ่านระบบ MIS 
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คำถาม 
มี / 
ใช่ 

ไม่มี / 
ไม่ใช่ 

คำอธิบาย / คำตอบ 

10. มีการวางระบบทางเดินเอกสารใหชั้ดเจน เหมาะสม 
และรดักุม 

✓ 

 

 มีการวางระบบทางเดินเอกสารใหชั้ดเจน เหมาะสม และรัดกุม 

11. กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามระบบทางเดินเอกสารก่อนการบันทึกบญัชี
หรือบันทึกทะเบียนคมุการเบิกจ่ายเงิน 

✓ 

 

 มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ระบบทางเดินเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีหรือบันทึกทะเบียน
คุมการเบิกจ่ายเงิน 

สรุป : การบริหารการเงิน 
การบริหารการเงินมีการควบคมุเพียงพอต่อความมั่นใจว่าการบริหารการเงินจะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ อย่างไรกต็าม คณะฯ ยังไม่
มีการประเมินขดีความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายงานด้านการเงินแต่พิจารณา
ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะฯ ควรต้องดำเนินการปรับปรุง เรื่องดงักล่าว เพื่อให้การบรหิารการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทาง
การเงินถูกต้อง ทันเวลา และน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

 
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามด้านนี้ได้ดีท่ีสุด คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารของหน่วยรับตรวจ การสรุปคำถามคำตอบใน
ช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จะนำข้อมูลจากการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้มี
ความรู้ในเรื่องที่สอบถาม 
แบบสอบถามด้านการบริหาร ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ภารกิจ 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
1.2 การวางแผน 
1.3 การติดตามผล 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 
2.1 ประสิทธิผล 
2.2 ประสิทธิภาพ 

3. การใช้ทรัพยากร 
  3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
 3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 
4. สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน 
 4.1 การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ 
 4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
1. ภารกิจ 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
53. หน่วยรับตรวจมีการกำหนดภารกจิเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 
54. ภารกิจท่ีกำหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจ
ง่าย  สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่กำกับดูแล (อาทิ 
กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) เปน็ไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องหรือไม่ 
55. มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคน
ทราบภารกจิขององค์กรหรือไม ่
 
56. ฝ่ายบรหิารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม ่
 
57. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานท่ีกำหนด
สอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลสำเร็จได้หรือไม่ 
 
58. วัตถุประสงค์การดำเนินงานมีการแบ่งออกเป็น
วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อย
หรือไม่  
59. มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานท่ี
ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ของ       ส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม ่
 
 
 

1.2  การวางแผน 
60. ฝ่ายบรหิารมีการจดัทำแผนเพื่อใหบ้รรลตุาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานท่ีกำหนด
หรือไม ่
 
 

 
 

✓ 
 
 

✓ 
 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

 

✓ 
 

 

✓ 
 
 
 
 

 
 
 

✓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มีการกำหนดภารกจิหลักของคณะใน            
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
ภารกิจท่ีกำหนดสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
 
 
มีการถ่ายทอดและเผยแพร่แผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บนเว็บไซต์
ของคณะ 
มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
คณะฯ ในแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการ
สอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลสำเร็จ
ได ้
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดบัโครงการ/
กิจกรรม 
 
มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจใน
งานท่ีปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของการดำเนินงานของ ส่วนงานย่อย ที่เขา
ปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ภารกิจขององค์กร โดยการกำหนดคู่มือและ
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 
 
คณะฯ มีการจดัทำแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปโีดยกำหนดวัตถุประสงคแ์ละค่า
เป้าหมาย 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
61. แผนที่จัดทำมีการกำหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ อัตรากำลังและระยะเวลา
ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่  
62. มีการสื่อสารให้กับบคุลากรที่รับผดิชอบปฏิบัติตาม
แผนทราบหรือไม ่
63. มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหนา้ที่หรือไม ่

1.3 การติดตามผล  
64. มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ
วัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรเป็นครั้งคราว
หรือไม่ อย่างไร 
65. การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรยีบ เทียบผล
การใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความ
แตกต่างของจำนวนเงินท่ีใช้จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่ 
 
66. การประเมินความคืบหน้ามีการดำเนินการใน
ช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม ่
67. มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผดิชอบ
ทราบและแกไ้ขปรับปรุงการดำเนนิงานหรือไม ่
68. บุคลากรทีร่ับผดิชอบได้ร้องขอใหม้ีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์การดำเนินงานแผนและ
กระบวนการดำเนินงานหรือไม ่
 
2. กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1 ประสิทธิผล  
69. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีสำคัญในการดำเนินงาน
ตามภารกิจได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยฝ่ายบริหาร
หรือไม ่
70. ฝ่ายบรหิารมีการตดิตามผลเกี่ยวกบัประสิทธิ ผลของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม ่
71. ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมามีการประเมินผลการ
ดำเนินงานในระดับผลผลิต (Output)  หรือผลลัพธ์ 
(Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนด หรือไม ่
72. ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรงุประสิทธิผลของ
การดำเนินงานได้มีการนำไปปฏิบตัิและจดัทำเป็นเอกสาร

✓ 
 
 

✓ 
 

✓ 
 

 

✓ 
 
 

✓ 
 
 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

✓ 
 
 

 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
ดำเนินงาน งบประมาณ และระยะเวลา
ดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบไว้อยา่งชัดเจน 
มีการเผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการประจำปีให้
ผู้รับผิดชอบทราบ 
มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 
มีการประเมินความคืบหน้าและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนฯ ทุกไตรมาส 
 
มีการประเมินความคืบหน้าและเปรียบเทียบ
รายงานการดำเนินงานตามแผนในระบบ MIS 
ซึ่งเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับ
งบประมาณ 
มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส 
มีการรายงานผลการดำเนินงานให้
ผู้รับผิดชอบทราบในการประชุม กบ. 
 
บุคลากรทีร่ับผดิชอบไมไ่ด้ร้องขอให้มีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงคก์าร
ดำเนินงานแผนและกระบวนการดำเนินงาน 
 
 
 
มีกระบวนการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน
ตามภารกิจได้รับการพิจารณาโดยจัดทำเป็น
คู่มือปฏิบัติงาน 
มีการตดิตามผลการดำเนินงานในการประชุม 
กบ. 
มีการประเมินผลการดำเนินงานและรายงาน
คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้
ความเห็น 
 
มีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจำคณะนำไปปฏบิัติและจัดทำเป็น
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรงุได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน
หรือไม ่
 

2.2 ประสิทธิภาพ  
73. มีการคำนวณและเปรยีบเทียบต้นทุนของการ
ดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม ่
74. มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กร
อื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานเช่นเดียวกัน หรือไม่ 
 
75. ข้อเสนอแนะได้นำมาปรับปรุงแกไ้ขทันต่อเหตุการณ์
และมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 
 
3. การใช้ทรัพยากร 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
76. ทรัพยากรที่มีอยูภ่ายในองค์กรได้รบัการจัดสรรให้กับ
กระบวนการดำเนินงานท้ังหมดหรอืไม ่
77. ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยไดร้ับการแกไ้ข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม ่
78. มีการจัดลำดบัความสำคัญของวัตถุประสงค์การ
ดำเนินงานหรือไม่  
79. การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัตอิย่างสม่ำเสมอ
เพือ่ให้องค์กรบรรลุผลที่ดีท่ีสดุในด้านประสิทธิผลกับ
ประสิทธิภาพหรือไม ่
 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
80. คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ของตำแหน่งท่ีสำคัญ มี
การกำหนดหน้าทีไ่ว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่กำหนด
หรือไม่  
81. มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่ 
82. มีการกำหนดวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
แต่ละประเภท เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
การดำเนินงานหรือไม ่

 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
 

 

✓ 
 

✓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในรูปแบบท่ีสามารถแก้ไขปรับปรุงได้
ง่ายและเป็นปจัจุบัน 
 
 
มีการคำนวณและเปรยีบเทียบต้นทุนของการ
ดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามี
ประสิทธิภาพ 
ไม่มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าว
กับองค์กรอื่นท่ีมีลักษณะการดำเนนิงาน
เช่นเดียวกัน  
ข้อเสนอแนะได้นำมาปรับปรุงแกไ้ขทันต่อ
เหตุการณ์และมีการดำเนินงานอยา่ง
เหมาะสมหรือไม ่
 
 
 
 
ทรัพยากรที่มีอยูภ่ายในองค์กรได้รบัการ
จัดสรรให้กับกระบวนการดำเนินงาน 
ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยไดร้ับการ
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
มีการจัดลำดบัความสำคัญของวัตถุประสงค์
การดำเนินงาน 
การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัตอิย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้คณะบรรลุผลที่ดทีี่สุดในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
 
มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ของ
ตำแหน่งท่ีสำคญั ไว้ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว ้
มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือระบบ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณ 
มีการกำหนดวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแตล่ะประเภท เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวตัถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
83. กรณีการดำเนินงานต่ำกว่าระดับท่ีกำหนด มีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานหรือไม่ 
 
84. บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏบิัติงานท่ีกำหนดว่า
จะต้องปฏิบัตไิด้ในระดับท่ีกำหนดหรือสูงกว่าหรือไม่ 
 
85. มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากรในการ
ฝึกฝนทักษะและความสามารถท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
หรือไม ่
 
86. มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม ่
 
4. สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน 

4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอ้บังคับ 
87. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับและมาตรฐาน
ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม ่
 
88. มีการกำหนดวิธีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดหรือไม ่
89. มีกลไกการตดิตามการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม ่
 

4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน  
90. มีการระบุปัจจัยภายนอกท่ีมผีลกระทบท่ีมีนัยสำคญั
ต่อการดำเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ (เช่น 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี 
และการออกกฎระเบียบใหม่ๆ ) 
91. มีการตดิตามผลและวางแผนป้องกันหรือลด
ผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้นจากปัจจยัภายนอกหรือไม่ 
 

✓ 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 
 
 

✓ 
 
 
 

 

✓ 
 
 

✓ 
 
 
 

 
 

✓ 
 
 
 

✓ 
 

 

กรณีมีการดำเนินงานต่ำกว่าระดับที่กำหนด 
มีการปฏิบตัิที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏบิัติงานท่ี
กำหนดว่าจะต้องปฏิบัตไิด้ในระดบัท่ีกำหนด
หรือสูงกว่า 
มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากร
ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถท่ี
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งมกีาร
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนนิการ 
มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองโดยมหาวิทยาลัยมี
ประกาศค่าตอบแทน 
 
 
มีการกำหนดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ
และมาตรฐานท่ีสำคัญและจำเป็นต่อการ
ดำเนินงาน 
มีการกำหนดวิธีการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด 
มีกลไกการตดิตามการปฏบิัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 
มีการระบุปัจจัยภายนอกท่ีมผีลกระทบท่ีมี
นัยสำคญัต่อการดำเนินงานในอนาคตของ
องค์กร 
 
มีการตดิตามผลและวางแผนป้องกันหรือลด
ผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้นจากปัจจยัภายนอก 
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สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร 
         จากข้อ 1 - 4 คณะมีการควบคุมท่ีเพียงพอเพื่อให้ความมั่นใจว่า การดำเนินงานดา้นการบริหารเป็นไปตามภารกิจ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก ็ตามการดำเนินงานของ

คณะยังไม่มเีรื่องที่บุคลากรที่รับผดิชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การดำเนนิงานแผน รวมถึงการคำนวณและ
เปรียบเทยีบต้นทุนของการดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะการดำเนินงาน
เช่นเดียวกัน และการนำข้อเสนอแนะที่ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์และมีการดำเนินงาน     
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 แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ระบบสารสนเทศ 

 
แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับการบริหาร
บุคลากร ระบบสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มี
ความรู้ในเรื่องนี้ 
ระบบสารสนเทศ 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2. การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ 
3. ประโยชน์ของสารสนเทศ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

ระบบสารสนเทศ  
1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

   

1. มีการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ดำเนินงานหรือไม ่

 ✓ เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

2. มีการกำหนดนโยบายของแต่ละสว่นงานย่อยในการดูแล
รักษาอุปกรณค์อมพิวเตอรห์รือไม ่

 ✓ เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

3. ผู้ไดร้ับอนุมตัิเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

✓  คณะฯ ได้กำหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User 
name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่
ได้รับอนมุัติเท่านั้น เช่น การเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอรภ์ายในห้องเรียน ทาง
คณะจะอนุมัติให้อาจารยผ์ู้สอนเทา่นั้นได้รบัสิทธิ์การ
เข้าใช้งาน นอกจากน้ีคณะได้กำหนดสิทธ์ิการเข้าใช้ 
File Server ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จดัเก็บไฟล์สำคญั ๆ 
ของคณะฯ 

4. มีข้อแนะนำหรือให้การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม ่

✓  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ใหค้ำแนะนำเกี่ยวกับการใช้
งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้รายใหม่หรือไม่เคย
ใช้งานมาก่อนเสมอ และจดัอบรมการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เมื่ออุปกรณค์อมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือทำงาน
ไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมกีารแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ 

✓  เมื่ออุปกรณค์อมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือไม่
สามารถใช้งานได้ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์จะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทาง 
Application Line ของคณะฯ และแจ้งผ่านทาง
โทรศัพท์โดยตรง รวมทั้งตดิป้ายแจ้งการดำเนินการ
แก้ไข/ปรับปรุง ไว้ตามห้องเรียน/สถานท่ีที่มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได ้จากน้ันผู้ดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์จะศึกษา วิเคราะห์และเร่ง
ดำเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวทนัที รวมถึงแจ้งผล
การแก้ไขต่อผู้ใช้งานทราบต่อไป 

6. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่
กำหนดหรือไม่  

✓  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอรม์ีการบำรุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดระยะไว้ 1 
ครั้ง/ปี  
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

7. การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและ
วางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะยาว
คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กบัคอมพิวเตอร์อื่นหรือไม่ 

✓  ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอรข์องคณะ จะมีการ
ประสานงานและวางแผน ร่วมกันระหว่างหน่วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยพัสดุ เพื่อให้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อนั้นเปน็ไปตามประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (MDES) รวมทั้งคำนึงถึงความ
ยืดหยุ่นและสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดอื่นในอนาคต 

1.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ     
1. มีการกำหนดคุณสมบตัิของผู้ที่รับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

✓  คณะฯ ไดม้อบหมายให้หน่วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้ดูแลและรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศคณะฯ เนื่องจากหน่วยดังกล่าว
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีที่มีคณุสมบัติเป็นไปตามที่
คณะได้กำหนดไว ้

2. ผู้ที่ไดร้ับอนุมัตเิท่านั้นท่ีสามารถเขา้ถึงแฟ้มข้อมูลและ
โปรแกรม 

✓  ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของระบบงาน จะเป็นผู้กำหนด
สิทธ์ิและอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่แฟ้มข้อมูลและ
โปรแกรมเฉพาะในส่วนท่ีมีความจาํเป็นตามหน้าท่ี
หรืองานเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหายของ
ข้อมูล 

3. แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมกีารกำหนดให้จดัทำ
แฟ้มสำรองและเก็บรักษาหรือไม ่

✓  มีการจัดทำแฟ้มสำรองและเก็บรักษาแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ เป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์ โดย
การ Upload แฟ้มข้อมูล ไว้ใน External Hard disk 
และ File Server รวมทั้งดำเนินการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลให้ทันสมยัอยู่เสมอ 

4. มีนโยบายควบคุมความเสีย่งจากการใช้ อินเตอร์เน็ต 
หรือไม ่

 ✓ เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

1.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ     
1. มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่ประมวลจาก
ระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรอืไม ่

✓  คณะฯ มีการประเมินประโยชน์ของรายงานที่
ประมวลจากระบบสารสนเทศของคณะฯ เป็น
บางครั้ง และนำผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุง 
แก้ไขรายงานให้ทันสมัยและเกดิประโยชนส์ูงสุดต่อ
องค์กร เช่น รายงานผลการไปราชการของคณะฯ 
ผู้บริหารสามารถนำข้อมลูไปใช้ตัดสินใจในการอนุมัติ
การขอไปราชการครั้งต่อไป 

2. ผู้ใช้ มีการสำรวจประโยชน์ของสารสนเทศท่ีได้รบัเป็น
ครั้งคราวหรือไม ่

✓  ผู้ใช้ มีการสำรวจประโยชน์ของสารสนเทศท่ีได้รบั 
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3. มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกีย่วกับประสิทธิภาพใหม่ๆ  ของ
ระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอหรือไม ่

✓  คณะฯ มีการแจ้งใหผู้้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
 การควบคุมระบบสารสนเทศของคณะมคีวามเพียงพอ และมั่นใจไดว้่าระบบสารสนเทศจะช่วยให้การดำเนินงานของคณะฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คณะฯ วางไว้ได้ ในการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงาน การกำหนดนโยบายของแต่ละ
ส่วนงานย่อยในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้อินเตอรเ์น็ต เป็นไปตามนโยบายและแผนบริหาร
ความเสีย่งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

 
 
 


