
 

แบบ ปย. 1 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่ 21 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบกำรควบคุม
ภำยใน 

(1) 

ผลกำรประเมิน/ ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ฯลฯ  
 

    ผู้บริหารมีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์และรูปแบบการท างานอย่าง
เป็นระบบทั้งระยะสั้น ระยะยาว ผ่านแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ที่เกิดจากการทบทวน ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ มีการร่วมมือด าเนินการตามแผน ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ควบคุมภายในโดยส่งเสริมให้มีการติดตามผลการด าเนินงานทั้งแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีการมอบอ านาจให้บุคลากรตามโครงสร้าง
สายการบังคับบัญชาที่มีการก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ฯลฯ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมในแต่ละ
กลุ่มงาน มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีข้ันตอน กระบวนการที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นว่าส่งผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อย
เพียงใด มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน และมีการติดตามผล ตามวิธีการควบคุม และป้องกันอย่าง
สม่ าเสมอ ปัจจัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานในแต่ละ
ประเด็นนั้น เป็นการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงาน ทั้งในด้านงานประจ า 
และงานพัฒนาใหม่/ต่อยอด 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   ฯลฯ 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
ตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงบุคลากรได้แก่ การ
ตรวจสอบโครงสร้าง ด้านสารสนเทศ  และด้านการปฏิบัติงาน  เป็นต้น มี
การจัดการความรู้ เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ และด าเนินมาตรการ
ป้องกันตามแนวทางควบคุมโดยมีผู้บริหารหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่
รับผิดชอบเข้าถึงและแก้ไขฐานข้อมูลที่ส าคัญ มีการตรวจสอบติดตามให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 
 
 



 
 

องค์ประกอบกำรควบคุม
ภำยใน 

(1) 

ผลกำรประเมิน/ ข้อสรุป 
(2) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ฯลฯ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบสารสนเทศและการ
รายงาน มีการจัดท าระบบข้อมูลการเงินตามระบบของมหาวิทยาลัยที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ผ่าน
ทางเว็บไซต์ และเครือข่ายภายในของหน่วยงาน มีการรายงานข้อมูลที่
จ าเป็นได้แก่ การส่งผลการเรียน จากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุก
ระดับมีระบบการติดต่อสื่อสารภายในผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ของ
หน่วยงาน เว็บไซต์  e-mail  Face Book  Web Page โทรศัพท์ภายใน
และภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และรวดเร็ว บุคลากรทุกคนร่วม
ด าเนินการระบบควบคุมภายใน และวิเคราะห์หาปัญหา/จุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในและแนวทางแก้ไข มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน ความ
คิดเห็นจากภายในและภายนอกเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 

5. การติดตามประเมินผล 
    ฯลฯ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมี
การรายงานผลตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
     1.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกรอบระยะเวลา 6 / 12 เดือน ต่อ
ที่ประชุมบุคลากร , คณะกรรมการประจ าส านักฯ  
     2.มีการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งในรูปแบบของการ
ประชุมบุคลากร และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
     3.การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา โดย
คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก 
     4.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ รอบ 6 และ 12 เดือน  
     5.มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย  ท าการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ผ่านเสียงสะท้อนจากภายในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผลการด าเนินงาน เป็นประจ าทุกปี 
      6.สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ทั้งหมด ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกปี 
 

 



 
 
สรุปผลกำรประเมินโดยรวม 
 การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ  หน่วยงานได้ให้
ความส าคัญการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบ มีกิจกรรม/โครงการที่
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น
ที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ดี  มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้ได้สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีท่ีการด าเนินงาน
นั้นเกิดปัญหา และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้  
 
 
 

 
ชื่อผู้รำยงำน 

       (อาจารย์ปราณี   เนรมิตร) 
ต ำแหน่ง    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

             วันที่ 21  กันยายน  พ.ศ. 2561 
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แบบ  ปย.2 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที ่21 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2561 



 

                                                                                                                                                   

5 

 

กระบวนกำรปฎิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

จ ำนวนนักศึกษำที่
ลดลง 
1. จ านวนนักศึกษาใหม่
ลดลง 
2. สถานศึกษาคู่แข่งในการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่เพ่ิม
มากขึ้น 
3. นักศึกษาลาออกระหว่าง
เรียน 
4. เนื่องจากการรับ
นักศึกษาระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai 
university Center 
Adrnission 
System:TCAS) 

แนวทางป้องกันปัจจัยเสี่ยง 
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. เร่งประชาสัมพันธ์เพ่ือ
แสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า 
2. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิงรุกผ่านอาจารย์แนะแนว 
3. ประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ และจังหวัด
ใกล้เคียง 
4. พัฒนากระบวนการรับ
สมัครนักศึกษาให้มีความ
ทันสมัย 
5. สนับสนุนการให้
ทุนการศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ 
6. ขยายช่วงเวลาการรับ
สมัคร 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ 
ดังนี้ 
1.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
สู่โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนมัธยม
ในพ้ืนที่บริการและจังหวัด
ใกล้เคียงตอบรับการเข้าร่วม
โครงการจ านวน 71 โรงเรียน 
จาก 160 โรงเรียน เมื่อวันที่ 
24 พ.ย. 2560 
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เชิงรุก ด าเนินโครงการ 2 ระยะ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-
มีนาคม จากการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ฯ และการ
ประชุมอาจารย์แนะแนว เพื่อ
แสวงหาและเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 

-จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
-ระบบการรับสมัครมีการ
เปลี่ยนแปลงจาก ทปอ. 
บ่อยครั้ง 
-ระยะเวลาการรับสมัครในแต่
ละรอบ มีความกระชั้นชิดและ
จ านวนการรับมีหลายรอบ 
อาจกระทบกับการเตรียมงาน
ของหน่วยงานในการ
ด าเนินการรับสมัคร 

-หน่วยงานต้องเร่งพัฒนา

ระบบรับสมัครเพ่ือรองรับ

แนวปฏิบัติด้านการรับ

สมัคร ด้วยระบบ TCAS ซ่ึง

มีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด ระยะเวลา 

และข้ันตอนการด าเนินการ

บ่อยครั้ง 

- เร่งจัดทีมประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้ข่าวสารไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย 

- กลุ่มงานทะเบียน
และประมวลผล 
- กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 
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กระบวนกำรปฎิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 7. เพ่ิมรอบระยะเวลาการรับ
สมัครนักศึกษา 

การศึกษา 2561 หน่วยงาน
ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
พบว่ำ ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษา
ใหม่ จ านวน 1,886 คน (สถิติ
จ านวนนักศึกษาที่มีสถานะเป็น
นักศึกษา รหัส 61 ) จาก
แผนการรับจ านวน 3,350 คน 
ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง 

    

ควำมเสียหำยของ
อุปกรณ์ในห้องเรียน 
- ความเสื่อมสภาพและ
หมดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ 

- จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของ
หน่วยงาน 
-บ ารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ 
 

จากการด าเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกการใช้งานห้องเรียน
มาตรฐาน โดยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน พบว่า 
การซ่อมบ ารุงรักษา และจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ทดแทนใน
กรณีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ครุภัณฑ์ยังคงสูญหาย และ
การจัดหาของใหม่มาทดแทน 
ยังมีความล่าช้า ไม่ทันต่อการ
ใช้งาน 

ท าบันทึกข้อความส่งคืน

ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ น า

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ซ่อมบ ารุงเปลี่ยนอะไหล่ 

-กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 
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กระบวนกำรปฎิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

  งาน สามารถด าเนินการได้
ทันทีเนื่องจากหน่วยงานมี
แผนการส ารวจสภาพเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อย่าง
สม่ าเสมอ และเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ 
กรณีสูญหาย หน่วยงานมีแนว
ทางแก้ไขโดยให้ผู้รับผิดชอบ 
ส ารวจอุปกรณ์ เครื่องมือ
ภายในห้องเรียนเป็นประจ าทุก
วันภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการ
เรียนการสอนแล้ว ผลปรากฏ
ว่า ปัจจุบันการสูยหายมีอัตรา
ลดลง 

    

เอกสำรงำนธุรกำร 
สูญหำย 

1.มีระบบควบคุมการใช้
เอกสารทั้งที่รับเข้าและ
ส่งออก บันทึกข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
 

1. ควบคุมการใช้เอกสารทั้ง
รับเข้าและส่งออก บันทึกข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
2. สามารถติดตามเอกสารได้
ทันทีว่าอยู่ในขั้นตอนใด 

พบว่ายังคงมีเอกสารที่รอการ
ด าเนินการค้างในระบบ ไม่ได้
รับเอกสารครบถ้วนจากผู้ถือ
ครอง 

ขอความร่วมมือให้บุคลากร

ภายในหน่วยงาน เข้าใช้งาน

ระบบ และด าเนินการรับ-

ส่งเอกสารผ่านระบบ เพ่ือให้ 

- กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 
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กระบวนกำรปฎิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/ด้ำน
ของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 2. เอกสารที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ/เพ่ิมข้อมูล 
ประสานผู้เกี่ยวข้องด าเนิน 
การส่งคืน หรือขอเอกสาร
เพ่ิมเติมภายใน 1 วัน 

  สามารถติดตามเส้นทางของ

เอกสารได้ 

  

กำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
1. การวางแผนในการ
ด าเนินงาน 
2. ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการเบิกจ่ายแต่ละ
โครงการให้ชัดเจน 
3. ท าให้มีงบประมาณกัน
เหลื่อมปีงบประมาณ 

1. มอบหมายรอง
ผู้อ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่ 
ก ากับดูแล ให้การด าเนินงาน
ด้านการเงินและงบประมาณ
เป็นไปตามแผน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน 
3. ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนิน งานอย่างสม่ าเสมอ 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

เนื่องจากบางกิจกรรมมีการ
ปรับกระบวนงาน จึงไม่
สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยจึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม และโอนงวดเงินใน
โครงการที่ต้องมีการติดตามผล
การด าเนินงานไปไตรมาสที่ 3 
และ 4 ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่าย
งบประมาณยังไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด 

การวางแผนในการเบิกจ่าย 
มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
กิจกรรมในบางโครงการ 

ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ

ในการวางแผนการเบิกจ่าย

เพ่ือการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม/เปลี่ยนไตรมาส 

- กลุ่มงานบริหาร
ส านักงานฯ 

 


