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คำนำ 

  

          ด้วยพระราชบัญญัติว ินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ  

วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน  

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  

ซึ ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที ่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสี ่ยง  จากการผิดพลาด ความเสียหาย  

ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต โดยมาตรฐาน

การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2 0 1 3  

โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทาง  

ในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้  

การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

และมีการกำกับดูแลที่ดี 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในฉบับนี ้ โดยให้คณะ 

วิทยาลัย กอง ศูนย์และหน่วยงานอื ่นๆ ปรับแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทำรายงานตามที่

กระทรวงการคลังได้กำหนดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน  

ตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากการควบคุมภายในนั้นเป็นกระบวนงานที่สอดแทรกอยู่ในขั้ นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ 

ดังนั ้นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนเกี ่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและเพื ่อให้  

การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานการควบคุมภายในฉบับนี้ จึงเป็นกรอบแนวทาง  

ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนำไปถือปฏิบัติ เพื่อให้การควบคุมภายในสอดคล้องกับมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป 

                   

                               
                                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

        คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                                            วันที ่ 30  กันยายน  2565 
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ประวัติหน่วยงาน 

 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา” ได้ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2538 ซึ่งอนุมัติ “โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร” และเมื ่อวันที ่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี ่ยนชื่อเป็น 

“มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” โดยสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนตั้งอยู่  

ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัตจิากกระทรวงมหาดไทย

และจังหวัดพะเยาในการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกในปีการศึกษา 2543 ใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพืช

ศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยดำเนินการจัดการหลักสูตรภายใต้

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริหาร

หลักสูตรโดยสำนักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

 

 เมื่อวันที่ 22 มถิุนายน พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการแบ่งการ

บริหารออกเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยแบ่งการทำงานตามหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่

รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยนิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องย้ายไปเร ียน ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3-4 และในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 

ทำให้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของ

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา รวมเป็น 5 หลักสูตร (5 สาขาวิชา) 
 

 ต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้มีการ

ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาเขตโดยมีการปรับโครงสร้างด้านวิชาการขึ ้นใหม่ 

ประกอบด้วย สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 114 (4/2547) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สำนักวิชา

เกษตรศาสตร์ฯ จงึได้ยกระดับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา  ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ใน

คราวประชุมครั ้งที ่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ  “มหาวิทยาลัย

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” ในปีการศึกษา 2553 
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สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาสัตวศาสตร์) และการผลิตพืชอุตสาหกรรม และตั้งแต่ปีการศึกษา 

2553 เป็นต้นไป สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ฯ ทำการสอนนสิิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทั้ง 4 ช้ันปี ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

 ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการยกฐานะเป็น

องค์กรเทียบเท่ากับคณะ พร้อมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ที่ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประมง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร  สัตวศาสตร์  เทคโนโลยีการเกษตร ส่วนระดับ

ปริญญาโทได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ประมง และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร  และระดับ

ปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภาพทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ (หลักสูตรสหวิทยาการ)  ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะที่

ต้องการพัฒนาวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์

ความรู ้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ 

การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตพืชอุตสาหกรรม  และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับ

สภาพภูมศิาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตภาคเหนอืตอนบนและสอดคล้อง

กับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment) ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนอืตอนบนได้แลว้ ยังช่วยลดความแออัด

และค่าใชจ้่ายของนักเรียนที่สำเร็จการศกึษาในภูมิภาคเหนือตอนบนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชา

ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ต้องเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนกลางหรือ

ภูมภิาคอื่น 
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หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน  

( แบบ ปค.1 ) 
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แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

เรียน อธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565  ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 

รวมท้ังดา้นการปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  เห็นว่า การควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานมคีวามเพียงพอ ปฏบัิตติามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ           

 

                                        ลายมือชื่อ                                                             . 

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

                                        ตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

                            วันที่  30  กันยายน  2565 

 

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว  

ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธบิายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ด ี ม ีความเสี ่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ  

ปีปฏทิินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 

1.1............................................................................................................................... 

1.2............................................................................................................................... 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 

2.1............................................................................................................................... 

2.2............................................................................................................................... 
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รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

( แบบ ปค.4) 
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แบบ ปค.4 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 

(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

คณะได้แต่งต้ังคณะทำงานชุดต่างๆ  

เพื่อให้การดำเนนิงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง

มกีารกำหนด Job description สำหรับเจ้าหนา้ที่สำนักงาน

เลขานุการคณะ รองคณบดี และประธานหลักสูตร ซึ่งมีการ

ประเมินผลการปฏบัิตงิานโดยการประเมินภาระงานและการ

ประเมินตนเองและประเมินโดยบุคลากรในคณะ  ในการ

พจิารณาความดคีวามชอบ คณบดีเปิดโอกาศให้ประธาน

หลักสูตรมบีทบาทในการร่วมพิจารณาบุคลากรในสาขา  

รวมถึงมีส่วนร่วมในการพจิารณาการใชง้บพัฒนาบุคลากรใน

หลักสูตรเพื่อบรรลุถึง ELOs ของหลักสูตร ในส่วนของบุคลากร

มกีารเนน้ให้บุคลากรปฏบัิตติามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณบุคลากรและจรรยาบรรณ

นักวจิัยอย่างเคร่งครัด 

สภาพแวดลอ้มการควบคุมในภาพรวมเหมาะสม แต่

ยังควรมกีารปรับปรุงดังนี้ 

- หน่วยงานไม่มงีบประมาณเพียงพอต่อความ

ตอ้งการฝึกอบรม 

2. การประเมินความเสี่ยง  

คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมกีารกำหนดเป้าหมายไวอ้ย่าง

ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงนี้ไดผ้่านการประชุมร่วมกันของ

ตัวแทนจากแต่ละส่วนงานในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในและดำเนินตามคู่มอืบริหารความเสี่ยง

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมเหมาะสม 

เนื่องจากได้ดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ้

3. กจิกรรมการควบคุม  

กิจกรรมใดที่มคีวามเสี่ยงสูงมากๆ จะมกีารควบคุมอย่าง

เร่งด่วน ในส่วนของการเงินมคีณบดีและรองคณบดีฝ่าย

นโยบายและพัฒนาองค์กร เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ส่วน

ประธานหลักสูตรมสี่วนร่วมในการเสนอบุคลากรในสาขาไป

พัฒนาความรูเ้ฉพาะทางโดยคณะได้จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน ในส่วนของการดูแลทรัพย์สิน เจ้าหนา้ที่พัสดุทำ

หนา้ที่ดูแล และควบคุมโดยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

กิจกรรมการควบคุมภายในในภาพรวม มคีวาม

เหมาะสมแลว้ 
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(3) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

องค์กร นอกจากนีย้ังมีการประเมินบุคลากรในระดับต่างๆ ใน

รูปแบบของการประเมินตามภาระงาน และการประเมินแบบ

อื่นๆ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  

มรีะบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP (Enterprise Resource 

Planning) และระบบ e-Budget ช่วยในการบริหารและตัดสนิใจ

ของฝ่ายบริหาร ซึ่งสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินได้อย่าง

เป็นระบบ นอกจากนัน้ เจ้าหนา้ท่ีการเงินได้จัดทำรายงาน

การเงินเป็นประจำทุกเดอืน และนำเขา้รายงานในการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะในทุกๆ เดอืน ในส่วนของการ

ตดิต่อสื่อสารในองค์กร ใช ้UP-DMS และโทรศัพท์ ไลน์กลุ่ม 

ในการส่งข่าวสาร ในส่วนของการเสนอข้อคิดเห็นในการการ

ปรับปรุงการดำเนนิงานขององค์กร มกีล่องรับฟังความคิดเห็น

และบุคลากรสามารถเสนอแนะการดำเนนิงานโดยการพูดคุย

กับผู้บริหารโดยตรงเป็นการส่วนตัว หรอืแจ้งในการประชุม

ต่างๆ 

สารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม มคีวาม

เหมาะสม แต่ยังควรมกีารปรับปรุงดังนี้ 

-ยังขาดการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก จึงควรมี

ช่องทางการสื่อสารเพิ่มเตมิ เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่นได้มากขึ้นและตรงจุด 

5. กจิกรรมการตดิตามผล  

มกีารตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระบบ

ควบคุมภายในท่ีกำหนดไวอ้ย่างต่อเนื่อง และได้รายงานผลการ

ประเมินกับคณะกรรมการบริหารคณะได้รับทราบและเสนอ

แนวทางในการแกไ้ขให้ดีขึน้ 

การตดิตามประเมินผลในภาพรวม มคีวามเหมาะสม 

ผลการประเมนิโดยรวม (5) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มกีารควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบ มปีระสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพท่ีเพยีงพอ ท่ีจะทำให้การปฏบัิตงิานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมบีางกิจกรรมท่ี

ตอ้งปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏบัิตงิานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ จงึได้กำหนดวิธีการและ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไว้แลว้ 
                    

                               ลายมือชื่อ                                               

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

                                        ตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

      วันที่  30  กันยายน  2565 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน  

สำหรับระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สุด  30 กันยายน 2565 

(3) 

ภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ 

(4) 

ความเส่ียง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มอียู่ 

(6) 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมอียู่ 

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 

ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21 จำนวนนิสิตเข้าศึกษาใน

คณะมจีำนวนน้อยกว่าเปา้

รับ 

1) นำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึน้ เผยแพร่ไป

ยังโรงเรียนต่างๆ และทางโซเชียลเนตเวิร์ค

และแนะแนวสัญจรในโรงเรียนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

2) หามาตรการและเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนำศิษย์เก่าไป

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเดิมที่สำเร็จ

การศึกษา 

3) จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต  

4) โครงการแนะแนวสัญจร (ผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลัยพบผูบ้ริหารสถานศึกษา) และ

ให้นิสิตมีส่วนร่วม (รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องท่ี

สถาบันเดิม)และโครงการตลาดนัด

อุดมศึกษา/การประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน

งานวันวิทยาศาสตร์/โครงการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ 

5) การหาทุนวิจัยป.โท เพื่อหานิสิตเข้าศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

6) จัดกิจกรรม Open house ในงานเกษตรแฟร์ 

7) สร้างเครือข่ายและทำ MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

8) สร้างความเขม้แข็งของแต่ละหลักสูตร

เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและดึงดูดให้มีคน

มาเรียนมากขึ้น 

9) การจัดทำโรดโชว์ โดยมุ่งเน้นโรงเรียน

เปา้หมาย (จากสถิติการรับเขา้) 

10) การสร้างเครือข่ายกับครูแนะแนวของแต่ละ

โรงเรียน 

5 x 5=25 (สูงมาก) 4 x 5=20 (สูงมาก) 1) ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี

จัดทำข้ึน เผยแพร่ไปยังโรงเรียน

ต่างๆ (จำนวน 100 โรงเรียนทั่ว

ประเทศ) และทางโซเชียลเนต

เวิร์คโดยจัดกิจกรรมสื่อสาร

ขอ้มูลหลักสูตรโดยไลฟ์สดผ่าน 

facebook เพื่อเพิ่มข้อมูลในการ

ตัดสินใจการเขา้ศึกษาต่อและการ

จัดตั้งกลุ่ม Line ให้กับนักเรียนที่

สมัคร TCAS เพื่อสื่อสารขอ้มูล

หลักสูตร/การเรียนการสอน/และ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ไปยัง

รุ่นน้อง และการทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

ของหลักสูตรผ่าน youtube และ 

facebook รวมทัง้ได้มอบหมายให้

นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต) 

ลงพื้นที่ในโรงเรียนใน

กลุ่มเปา้หมาย ในเขตภาคเหนือ 

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน

เชิงรุก และมอบของที่ระลึกให้กับ

นักเรียน ระหว่างวันที่ 12-23 

กันยายน 2565 

2) ได้ทำการจัดตั้งกองทุนเพื่อ

การศึกษานิสิต เพื่อมอบ

ทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาด

แคลนทุนทรัพย์ 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย

และพัฒนาองค์กร 

 

แบบ ปค. 5 
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(3) 

ภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ 

(4) 

ความเส่ียง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มอียู่ 

(6) 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมอียู่ 

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 

11) ความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมเร่ือง เครดิต

แบงค์ 

12) การบริหารจัดการหลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม่ 

13) การปรับปรุงฐานขอ้มูลครูแนะแนว ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน 

14) โครงการยุวเกษตร /นำนิสิตเขา้ค่ายสร้าง

ความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตร เพื่อให้

โอกาสทางการศึกษาใหน้ักเรียนที่สำเร็จ

การศึกษา ปวช./ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิทาง

การศึกษาให้กับบุคลากรการวิเคราะห์

ขอ้มูลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด ในด้าน

ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเขา้

เรียน เช่น แรงจูงใจในการตัดสินใจมาเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ฯ โดยอาศัยขอ้มูลจาก

นิสิต และขอ้มูลโรงเรียนเดิม การวิเคราะห์

ขอ้มูลของความต้องการตลาดแรงงาน

ทางด้านการเกษตร เพื่อนำมาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

15) การสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน และ

ผูป้กครอง ผูส้นใจท่ัวไป เก่ียวกับหลักสูตร 

กิจกรรมการบริการวิชาการของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

16) การประชาสัมพันธ์คณะโดยการให้ความรู้

ด้านวิชาการและแก้ปัญหาด้านการเกษตร

ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ แผ่น

พับประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมบริการ

วิชาการที่เก่ียวขอ้งกับการเกษตร การแปร

รูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

3) ผูบ้ริหารคณะฯ ได้เขา้ร่วม

โครงการแนะแนวสัญจร 

(ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยพบ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา) ในเขต

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค

ตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ใน

เดือนพฤศจกิายน-ธันวาคม 

2564 

4) จัดทำหลักสูตรระยะสั้น/ การทำ

หลักสูตรเครดิตแบงค์ เพื่อให้

นักเรียนในระดับช้ันมะยมศึกษาปี

ที่ 4-5 สามารถสะสมหน่วยกิ

ตของคณะเกษตรศาสตร์  และได้

เปดิสอนรายวิชาเลือกเสรีให้กับ

นักเรียนโรงเรียนสาธติฯ เพื่อนำ

ร่องทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

ได้หารือแนวทางการดำเนินงาน

กับผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยา

พิทยาคม และประชาสัมพันธ์กับ

ผูป้กครองนักเรียน 

5) ได้จัดทำกิจกรรมค่ายบูรณาการ

และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ

นักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม2565 เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้ในหลักสูตร

ต่างๆ ของคณะ 

6) ได้วิเคราะห์ขอ้มูลด้านต่างๆเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการเขา้

เรียน 
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(3) 

ภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ/วัตถุประสงค์ 

(4) 

ความเส่ียง 

(5) 

การควบคุมภายใน 

ที่มอียู่ 

(6) 

การประเมนิผล 

การควบคุมภายใน 

(7) 

ความเส่ียง 

ที่ยังมอียู่ 

(8) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(9) 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/กำหนด

เสร็จ 

บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และ

เรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยอาศัยอำนาจหน้าท่ี 

1) จัดทำแนวทางปฏิบัติงานและ

จรรยาบรรณของบุคลากร 

2) มีข้อกำหนดโดยถือตามระเบยีบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และงานที่เสี่ยงต่อ

ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การ

อนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแล

รักษาทรัพย์สิน 

1 x 5=20 (ปานกลาง) 1 x 5=20 (ปานกลาง) 1) บุคลากรของคณะ ได้ปฏิบัติตาม

ระเบยีบมหาวิทยาลัยว่าด้วย

จรรยาบรรณของบุคลากรอย่าง

เคร่งครัด 

30 กันยายน 2565 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย

และพัฒนาองค์กร 

 

  

                                                                                                                                                                    

                                                                                           ลายมือชื่อ               . 

                                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

                                                                                               ตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

          วันที ่ 30  กันยายน  2565 
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ภาคผนวก 
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สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  



-15- 

 

 



-16- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินประสิทธผิลของระบบควบคุมภายใน  

5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ   

เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้

ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้รับการออกแบบ

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรอืไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี ้แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ในแต่ละ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ข้อคิดเห็น

หรือคำอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสำคัญหรือ

ปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆซึ่งจะช่วยใหไ้ด้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน ส่วนตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน  ใช้สำหรับบันทึกผล

การประเมินโดยทั่วไป ระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติหรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และสรุปผลการ

ประเมินการควบคุมภายในโดยรวม พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
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แบบประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นปัจจัยพื ้นฐานในการดำเนินงานที ่ส ่งผลให้มีการนำ  

การควบคุมภายในมาปฏิบัติทั ่วทั ้งองค์กร ทั้งนี้ผู ้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศ  

ให้ท ุกระดับตะหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การรักษาคุณค่าของความซื ่อตรง  

และมาตรฐานของความประพฤติ องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง

องค์กร การกำหนดหน้าที ่ร ับผิดชอบ การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที ่ม ีความสามารถ  

การมีตัววัดในการประเมินผลและให้แรงจูงใจบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุม

ดังกล่าวเป็นพืน้ฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ ประกอบด้วย 

5 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจรยิธรรม 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงความรับผดิชอบในการกำกับดูแล  

หลักการที่ 3 ผู้บริหารขององค์กรต้องจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาและการ

กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผดิชอบในการตดิตามงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

หลักการที่ 4 องค์กรต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา และรักษาความสามารถ

ของบุคลากรใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 

หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในตามหน้าที่  

ความรับผดิชอบและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บรหิาร 

▪ มีทัศนคติที ่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ภายในองค์กร 

รวมทั ้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล 

ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

  ผู้บริหารมทัีศนคติท่ีดตี่อการ

ตรวจสอบภายใน และให้

ความสำคัญกับผลการตรวจสอบ

หรือผลการประเมินของหน่วยงาน 

และมีการสั่งการ ตดิตาม รายงาน

ผลการดำเนนิงานแกไ้ขต่อ

ผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ 

และการดำเนนิงาน  

  ผู้บริหารตดิตามผลการ

ดำเนนิงานดา้นการปฏบัิตงิานใน
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

หนา้ที่ดังกล่าว และมีรายงานทาง

การเงินและรับรองในการประชุม

กรรมการบริหารคณะฯทุกเดอืน 

▪ มทัีศนคติและการปฏบัิตท่ีิเหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ    คณะมีประกาศ บทบาทหน้าท่ี

ของรองคณบดีแต่ละดา้น รวมถงึ

แต่งต้ังผู้รักษาการแทนคณบดี 

รวมถึงให้ประธานหลักสูตร 

แต่งต้ังผู้รักษาการแทน ในขณะลา

ราชการ 

▪ มทัีศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการ

ลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

  คณะมีการแต่งตัง้คณะทำงาน

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในและรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อติดตาม

ผลการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

และแจ้งต่อบุคลากรคณะทราบ 

เพื่อดำเนนิงานร่วมกัน 

▪ มีความมุ่งมั ่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(Performance – Based Management) 

  ผู้บริหารมกีารแต่งตัง้คณะทำงาน

สำหรับงานดา้นต่างๆ เพื่อให้มี

ผู้รับผิดชอบโดยตรง และมีการ

ตดิตามผลการดำเนนิการอย่าง

สม่ำเสมอ 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

▪ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 

และเวยีนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นคร้ังคราว 

  ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ

ข้อกำหนดด้านคุณธรรม

จรยิธรรมของบุคลากรและด้าน

งานวจิัย 

▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและ

ไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และ

แนวทางการปฏบัิตท่ีิถูกต้อง 

  ประกาศให้ทราบโดยติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ อีกท้ังแจ้งให้

พนักงานทุกคนรับทราบในท่ี

ประชุมใหญ่ของคณะอกีครัง้ โดย

ใชเ้กณฑ์คุณธรรมและจรยิธรรม
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา

ความดีความชอบ 

▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ ่งเน้น

ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

  มกีารแจ้งเตอืนให้บุคลากรปฏบัิติ

ตามคุณธรรม ศลีธรรม และ

จรยิธรรมอย่างเคร่งครัด 

▪ ฝ่ายบริหารมกีารดำเนนิการตามควรแก่กรณเีมื่อไม่มีการปฏบัิติ

ตามนโยบาย วิธีปฏบัิต ิหรอืระเบียบปฏบัิติ 

  มกีารแจ้งและตักเตอืนผู้ท่ีไม่ทำ

ตามกฎระเบียบของคณะ 

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่

สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติ งานให้บรรลตุาม

เป้าหมายท่ีเป็นไปไม่ได้ 

  มีการกำหนด Job description ให้กบั

เจ้าหนา้ที่แต่ละฝ่ายในสำนักงาน

เลานุการคณะฯ และขึ้นเวปไซต์

คณะฯ และรองคณบดีแต่ละฝา่ย 

เพื่อให้การปฏบัิตงิานเป็นไปอย่าง

ราบร่ืนและบรรลุตามเป้าหมายท่ี

วางไว ้

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า

พนักงานจะมคีวามซื่อสัตย์และถือปฏบัิตติามจริยธรรม 

  มโีครงการรางวัลเชดิชูเกียรติ

บุคลากรท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ สำหรับสาย

วชิาการและสายสนับสนุนท่ีสร้าง

ชื่อเสียงให้กับคณะฯเป็นท่ี

ประจักษ์โดยมกีารมอบโล่เกียรติ

คุณ 

▪ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจ 

มปัีญหาเร่ืองความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกดิขึน้ 

  มกีารตรวจสอบเมื่อทราบว่าอาจ

มกีารทุจรติเกิดขึ้น และมีการ

ดำเนนิการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้

ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายลงอย่าง

รวดเร็ว 

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

▪ มกีารกำหนดระดับความรู้ทักษะและความสามารถ   มคีณะทำงานด้านตา่งๆ ที่ตรง

ตามความสามารถและทักษะของ

แต่ละคน 

▪ มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ

ตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

  มีการกำหนด Job description ให้กบั

เจ้าหนา้ที่แต่ละฝ่ายในสำนักงาน
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

เลานุการคณะฯ และรองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีแต่ฝ่าย 

▪ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และ

ความสามารถท่ีต้องการสำหรับการปฏบัิตงิาน 

  มกีารรายงานภาระงานของ

พนักงานสายวชิาการและสาย

สนับสนุนเป็นประจำอย่างน้อยปี

ละ 1 ครัง้ และมีแผนและติดตาม

การเข้าร่วมอบรมของบุคลากร 

▪ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด

อย่างเหมาะสม 

  กำหนดให้พนักงานท้ังสาย

วชิาการและสายสนับสนุนไป

ฝึกอบรมตามสายงาน และจัด

งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เกิด

ความเชี่ยวชาญและพัฒนาตนเอง

ได้ โดยใหัจัดทำ TOR และ

แผนพัฒนาบุคลากรของหลกัสตูร 

เพื่อสอดคล้องกับ ELOs ของ

หลักสูตร 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัย

ที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนใน

ส่วนพนักงานมีผลการปฏบัิตงิานดแีละส่วนท่ีต้องมกีารปรับปรุง 

  มกีารประเมินผลการดำเนนิงาน

ของคณะกรรมการประจำคณะ 

การประเมินตามแบบภาระงาน 

ความพงึพอใจต่อบุคลากรสาย

สนับสนุน ซึ่งสะท้อนถึงผลการ

ปฏบัิตงิานและความสัมพันธ์กับ

บุคลากรอื่นภายในคณะ 

1.4 โครงสรา้งองค์กร 

▪ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนนิงาน    

  มโีครงสร้างการบริหารของคณะที่

ชัดเจน 

▪ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั ้งคราวและปรับเปลี ่ยน 

ท่ีจำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

  มกีารประเมินผู้บริหาร และนำผล

การประเมินมาปรับปรุงการ

บริหารงานของคณะ 

▪ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที ่ถูกต้องและทันสมัยให้

พนักงานทุกคนทราบ 

  มกีารเผยแพร่โครงสร้างของ

หน่วยงาน และโครงสร้าง

บริหารงาน ในเวบไซค์ของคณะ 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

1.5 การมอบอำนาจและหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

▪ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบคุคล

ที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงาน

ทุกคนทราบ 

  มกีารแต่งตัง้ผู้บริหารในแต่ละสว่น

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ

แจ้งเวยีนให้พนักงานทุกคนทราบ

ผ่านการเวยีนอเีมล์ และ UP-DMS 

และในกลุ่มไลน์ รวมถึงหนา้ที่ของ

บุคลากรสำนักงานคณะผา่นทาง

เวปไซต์คณะฯ 

▪ ผู ้บริหารมีวิธ ีการที ่ม ีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ

ดำเนนิงานท่ีมอบหมาย 

  ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ มวีาระให้รองคณบดี   

ประธานหลักสูตร และหัวหน้า

ศูนย์ฯ ต่างๆ แจ้งผลการ

ดำเนนิงานในรอบเดอืนท่ีผ่านมา

ให้แก่คณะกรรมการทราบ และมี

การตดิตามการดำเนินงาน

โครงการในแผนของคณะฯ 

1.6 นโยบายวธิีบรหิารด้านบคุลากร 

▪ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากร 

ที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษาประสบการณ์ ความซื่อสัตย์

และมีจริยธรรม 

  มกีารกำหนดคุณสมบัตขิอง

บุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้

สอดคล้องกับงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

▪ มกีารจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และจัดฝึกอบรมพนักงาน

ทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

  มกีารเผยแพร่ ชีแ้จ้งให้บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องทราบ แต่ไม่ท้ังหมดทุก

คนและมกีารส่งพนักงานใหม่เขา้

ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหม่

ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 

▪ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดอืนและการโยกย้ายขึ้นอยู่กับ

การประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

  ผู้บริหารและประธานหลักสูตรใน

สังกัดผู้มีอำนาจในการพิจารณา

ความดีความชอบ ซึ่งมกีาร

พจิารณาตามผลการปฏบัิตงิาน 

และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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จุดท่ีควรประเมิน 
ม/ี 

ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

คำอธิบาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง

ความซื่อสัตย์และจรยิธรรม 

  ผู้บริหารพจิารณาไดใ้ชเ้กณฑ์นี้

ประกอบการพจิารณาด้วย 

▪ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม 

  ยังไม่มบุีคลากรท่ีต้องพจิารณา

โทษ 

1.7 กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 

▪ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน

ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

  มคีณะกรรมการตรวจสอบภายใน

จากส่วนกลางมาตรวจสอบการ

ปฏบัิตงิานของคณะ แต่คณะไดม้ี

การแต่งตัง้คณะกรรมการ

ประเมินความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน พิจารณาเตรียม

ข้องมูลดา้นความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะฯก่อนเสนอ

ต่อมหาวทิยาลัย 

▪ มผีู้ตรวจสอบภายในและมกีารรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

  มผีู้ตรวจสอบภายในจาก

ส่วนกลางมาตรวจสอบ และรอง

คณบดีฝ่ายบริหารรายงานผลการ

ตรวจสอบให้กับคณะกรรมการ

บริหารรับทราบ 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีสภาพแวดลอ้มในการควบคุมในดา้นของโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา โดยมีการ

กำหนดนโยบายการบริหารท่ีชัดเจน จึงไม่มปัีญหาในการบริหารจัดการมากนกั 

 

                                                           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันท่ี  30  กันยายน  2565 
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องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ในการระบุ

และประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

ขององค์กรเพื่อหาวิธีจัดการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆขององค์กรและวิเคราะห์

ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อพิจารณาโอกาสที่อาจเกิด 

การทุจริตในการประเมนิความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ขององค์กร 

หลักการที่ 9 ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ

การควบคุมภายใน 
 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

2.1 วัตถุประสงค์ระดบัหน่วยรับตรวจ    

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของ

หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

  แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการ

กำหนดเป้าหมายไวอ้ย่างชัดเจน 

▪ มกีารเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากร ทุกระดับทราบและเข้าใจ

ตรงกัน 

  มกีารเผยแพร่แผนบริหารความ

เสี่ยง ให้กับคณะกรรมการบริหาร

คณะรับทราบรวมถึงบุคลากรใน

คณะผา่นทางอีเมลล์ และการ

ประชุมบุคลากรของคณะฯ 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรม    

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ

ก ิจกรรมและว ัตถ ุประสงค ์น ี ้สอดคล้องและสน ับสนุน

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

  วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความ

เสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

แผนกลยุทธ์ของคณะ 

▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏบัิตไิด้และวัดผลได้   วัตถุประสงค์มีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 

วัดผลได้งา่ย 

▪ บุคลากรทุกคนที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้

การยอมรับ 

  คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ซึง่เป็นตัวแทน

บุคลากรจากแต่ละส่วนงาน โดย
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น

และเสนอแนะดว้ย 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง    

▪ ผู ้บร ิหารทุกระด ับม ีส ่วนร ่วมในการระบุและประเม ิน 

ความเสี่ยง  

   

มกีารนำผลการจัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยงจากคณะทำงานฯ และ

เสนอเข้าไปให้คณะกรรมการ

บริหารคณะพิจารณาร่วมกันอีก

ครัง้และมีการเสนอแนะเพิ่มเตมิอีก

เล็กน้อย 

▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมอืงเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

  มกีารระบุปัจจัยภายในและภายนอก

ตามแบบ EPRM ประจำป ี

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง    

▪ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญ 

ของความเสี่ยง 

  ดำเนนิการตามคู่มือบริหารความ

เสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา 

▪ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบ

ของความเสี ่ยงและความถี ่ที ่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

  การวเิคราะห์และจัดลำดับความ

เสี่ยงตามเกณฑ์ที่ให้ไว้ในคู่มอื

บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง    

▪ มกีารวเิคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและกำหนด

วธีิการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  ได้วิเคราะห์ตามท่ีกำหนดไวใ้น

แบบฟอร์ม RM 1 ตารางแสดงการ

วเิคราะห์ ประเมิน และจัดลำดบั

ความเสี่ยง 

▪ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ

กำหนดวธีิการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง  

  มกีารวเิคราะห์ตน้ทุนตัวหัวนิสติ Unit 

cost และยังไม่ได้ลงรายละเอยีด

ตน้ทุนต่อกิจกรรมการควบคุมเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยง 

▪ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  แจ้งให้ทราบในท่ีประชุมบุคลากร

คณะฯ และแจ้งเวยีนทางอีเมลล์ 



-26- 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  ได้ติดตามตามแบบฟอร์ม การ

ตดิตามผลตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 

▪ มกีารวเิคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและกำหนด

วธีิการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

  มกีารวเิคราะห์สาเหตุของความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยง 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ควรดูแลในสว่นท่ีเกี่ยวข้อง และดำเนนิการตามแผนท่ีวางไว้ 

                                                            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันท่ี  30  กันยายน  2565 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม 

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติท ี ่กำหนดตามนโยบายและวิธ ีปฎิบัติงานในการลด  

หรือควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร  

ว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติ  

ทั่วทุกระดับขององค์กรในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี

มาใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 10 ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุ  

ประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม ต้องกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการ

ควบคุม ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล

การประเมินความเสี่ยง 

  กิจกรรมใดที่มคีวามเสี่ยงใดท่ีสงู

มากๆ จะมกีารควบคุมอย่างเร่งด่วน 

▪ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

การควบคุม 

  มกีารตดิตามผลรอบ 6 เดือนและ 

12 เดอืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

▪ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที ่และวงเงินอนุมัต ิของ

ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

  คณบดีและรองคณบดีฝ่ายนโยบาย

และพัฒนาองค์กรเป็นผู้มอีำนาจใน

การอนุมัตกิารเบิกจ่ายเงินสำหรับ

การดำเนนิกิจกรรมต่างๆ ภายใน

คณะ โดยปฏบัิตติามระเบียบของ

มหาวทิยาลยั 

▪ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ

เพยีงพอ 

  มเีจ้าหนา้ที่พัสดุท่ีดูแลในส่วนน้ี โดย

มรีองคณบดีฝ่ายนโยบายและ

พัฒนาองค์กรควบคุม  

▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยง

ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก

บัญช ีและการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

  มเีจ้าหนา้ที่นโยบายและแผน พสัดุ 

และการเงิน ที่ร่วมกันดูแลการใช้

จ่ายงบประมาณของคณะอย่างเป็น

ระบบ 

▪ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 

ในเร่ืองการมผีลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหนา้ที่ 

  มรีายการครุภัณฑ์ของคณะ โดย

มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบแต่ละเครื่อง และทำ

บันทึกการขออนุญาตใชค้รุภัณฑ์

และห้องปฏบัิตกิารหลังเวลา

ราชการ อนุมัตโิดยรองคณบดีฝา่ย

นโยบายและพัฒนาองค์กร และเป็น

หลักฐานในการเปิดใชห้้องจาก 

รปภ. 

▪ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของ

องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

  มขี้อกำหนดโดยถอืตามระเบียบของ

มหาวทิยาลัยพะเยา และงานท่ีเสี่ยง

ต่อความเสียหายต้ังแต่ตน้จนจบ 

เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญช ี

และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
กิจกรรมการควบคุมมรีะเบียบและขั้นตอนอยู่แล้ว จึงดำเนนิการไปตามขัน้ตอน จึงไม่มปัีญหาอะไรมากนัก 

 

                                                           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันท่ี  30  กันยายน  2565 
 

 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 สารสนเทศเป็นข้อมูลที ่จำเป็นในการสื ่อสารที ่เก ี ่ยวกับการดำเนินการควบคุมภายใน  

เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพจากแหล่งข้อมูล 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารภายในจะช่วยให้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนของบุคลากร

ในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในการควบคุมภายใน ส่วนการสื่อสาร

ภายนอก จะเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในได้รับสารสนเทศจากภายนอก และเป็นช่องทางในการ

สื ่อสารสารสนเทศจากภายในไปยังบุคคลภายนอกที ่เก ี ่ยวข้องตามเงื ่อนไขและความคาดหวัง 

ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 13 องค์กรจ ัดทำหร ือจ ัดหาและใช ้สารสนเทศที ่ เก ี ่ยวข ้องและมีค ุณภาพ 

เพื่อสนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

หลักการที่ 14 องค์กรมีการสื ่อสารภายในเกี ่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงว ัตถ ุประสงค์  

และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม  

การควบคุมภายในที่กำหนด 

หลักการที่ 15 องค์กรมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 

  



-29- 

 

จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหาร

และตัดสนิใจของฝ่ายบริหาร 

  มรีะบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP 

(Enterprise Resource Planning) และ e-

Budget ซึ่งช่วยให้การบริหารและ

ตัดสนิใจของฝา่ยบริหารนัน้ง่ายขึ้น 

และระบบบริหารจัดการพัสดุ FI 

Stock 

▪ มกีารจัดทำและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน 

และการปฏิบัต ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะ 

รัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  มรีะบบสารสนเทศด้านการเงิน ERP 

(Enterprise Resource Planning) และ e-

Budget ท่ีตรวจสอบการเบิกจ่ายได้

อย่างเป็นระบบ 

▪ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ

บันทึกบัญชไีวค้รบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

  เจ้าหนา้ที่การเงินได้จัดทำรายงาน

การเงินเป็นประจำทุกเดอืน และจัด

ไวเ้ป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ 

▪ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้

ผู้บริหารทุกระดับ 

  เจ้าหนา้ที่การเงินได้จัดทำรายงาน

การเงินประจำเดือน และได้นำเข้า

รายงานในการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะในทุกๆ 

เดอืน 

▪ มีระบบการติดต่อสื ่อสารทั ้งภายในและภายนอกอย่าง

เพยีงพอ เชื่อถอืได้และทันกาล 

  มกีารตดิต่อสื่อสารกันภายใน

องค์กรโดยใช ้UP-DMS E-mail 

โทรศัพท์ เฟซบุ๊คคณะฯ ไลน์กลุม่ 

▪ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ

จ ุดอ ่อนของการควบคุมภายในที ่ เก ิดขึ ้น และแนวทาง 

การแก้ไข 

  มกีารแจ้งให้บุคลากรทุกระดับทราบ

ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามงาน

ท่ีได้รับมอบหมาย 

▪ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น  

หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนนิงานขององค์กร 

  มกีล่องรับฟังความคิดเห็น และ

บุคลากรทุกระดับสามารถพูดคยุ

และเสนอแนะการดำเนนิงานของ

คณะไดโ้ดยตรง โดยการพูดคุยกับ

ผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นการ

ส่วนตัว หรือในการประชุมต่างๆ 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู ้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก อาท ินสิิต ชุมชน และประชาชน  

 

  มชี่องทางรับฟังขอ้ร้องเรียนจาก

ภายนอก เช่น สายตรงคณบดี การ

ออกไปรับฟังโจทก็งานวิจัยจาก

ชุมชนหรือส่วนราชการหรือ

ภาคเอกชน รวมถึงมีกลุ่งรับความ

คิดเห็น และสภากาแฟ ของ

บุคลากรในคณะฯ 

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
คณะฯ ยังขาดการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก จึงควรมชี่องทางการสื่อสารเพิ่มเตมิ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชม

และท้องถิ่นได้มากขึน้และตรงจดุ 

                                                         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันท่ี  30  กันยายน  2565 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล 

 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง

หรอืเป็นการประเมนิผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มกีารปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน 

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา 

ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 

หลักการที่ 16 การดำเนินการประเมินผลระหว่างการ ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล     

เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและทำหนา้ที่ได้จรงิ 

หลักการที่ 17 ประเมินผลและสื ่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน    

อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผดิชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มกีารเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนนิงานและรายงานให้ผู้

กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื ่องและ

สม่ำเสมอ 

  มโีครงการในแผนปฏบัิตกิาร

ประจำป ีและมีรายงาน

เปรียบเทียบโครงการและผลการ

ดำเนนิงานตามตัวช้ีวัดส่งไปยัง

กองแผนฯ 

▪ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการ

แก้ไขอย่างทันกาล 

  มกีารขออนุมัติขอโอนยา้ยหมวด

เงินตามความเหมาะสมกับการใช้

จรงิอย่างทันท่วงที 

▪ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

  มกีารตดิตามโครงการในแผนและ

รายงานสถานะทางการเงินของ

คณะ ในท่ีประชุมกรรมการประจำ

คณะ เป็นประจำทุกเดอืน 

▪ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีกำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

  ทางคณะ ได้กำหนดให้มีการ

ประชุมคณะทำงานบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกๆ6

เดอืน และรายงานต่อท่ีประชุม

กรรมการบริหารคณะ 

▪ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/

หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้  

  ได้ดำเนินการประเมินเป็นประจำ

ทุกป ีปลีะ 1 คร้ัง 

▪ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ

ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู ้กำกับดูแลและ/หรือคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 

  มกีารรายงานผลต่อท้ังผูก้ำกับ

ดูแลและผู้ปฏบัิตงิาน และรายงาน

ผลการดำเนนิการปรับปรุงแก้ไข

ต่อผู้บริหารต่อไป 

▪ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน 

ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

  มกีารตดิตามและรายงานการ

แก้ไขต่อผู้บริหาร จาก

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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จุดท่ีควรประเมิน 
มี/ 

ใช ่

ไม่มี/

ไม่ใช ่

คำอธบิาย/ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/URL 

▪ มีการกำหนดให้ผู ้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที  

ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการ

กระทำอื่นท่ีอาจมผีลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 

 

  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ

พัฒนาองค์กร และเจ้าหนา้ที่พัสดุ

คณะและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้

เข้าร่วมประชุมในดา้นระเบียบการ

จัดซือ้ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ 

ครุภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องและได้

จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ทานเอกสาร วัสดุสิน้เปลอืงใน

ระบบ ERP  

 

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 
การตดิตามประเมินผล ได้ทำตามระเบียบและขั้นตอนท่ีกำหนดเอาไว ้

 

                                                          
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก) 

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันท่ี  30  กันยายน  2565 
 

 


