
                                                                                                                                    หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                                 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน ความเสี่ยง ภายใน การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ที่รับผิดชอบ ดําเนินงาน

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงาน ที่มีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์

1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

1. การสอบออนไลน์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การจัดสอบออนไลน์ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

สภาวการณ์และการจัดการศึกษาในปัจจุบันของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

การจัดสอบออนไลน์ ใน

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี

 ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

1. สํารวจ วัน เวลา ในการจัดสอบ จาก

กระบวนวิชาต่างๆ เพื่อจัดตารางสอบ

ออนไลน์

ได้มีการประชุมติดตาม 

การจัดสอบ เพื่อให้

ดําเนินการตามขั้นตอนที่

ได้วางแผนไว้

รูปแบบและข้อตกลงในการ

จัดสอบออนไลน์ระหว่าง

อาจารย์ผู้สอน กับนักศึกษา

 ในแต่ละกระบวนวิชายังมี

ความหลากหลาย

วางแนวทางการจัดสอบ

ออนไลน์ ให้มีแนวปฏิบัติ

หลักที่สําคัญเดียวกัน

หน่วยบริการการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

การสอบออนไลน์เป็นไป

ตามข้อบังคับว่าด้วยการ

สอบของนักศึกษา แต่ยังไม่

มีแนวปฏิบัติการสอบ

ออนไลน์ของคณะอย่าง

ชัดเจน

2. เพื่อวางแผนการจัดทําแนวปฏิบัติ การจัดสอบออนไลน์ และ

เตรียมความพร้อมในการจัดการสอบออนไลน์ โดยผ่าน

คณะกรรมการจัดสอบของคณะ

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ

3. เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบสามารถคุมสอบได้อย่างถูกต้อง 

และลดข้อผิดพลาดจากการสอบออนไลน์

3. แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ

4. นําตารางสอบเข้าระบบฐานข้อมูลสืบค้น

5. แจ้งเวียน นักศึกษา คณาจาย์ และ

เจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องทราบ

 

แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด   ณ   30  กันยายน  2564 



ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์
2. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1) แจ้งเวียน/ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ มีระบบการติดตาม 1) นักศึกษาท่ีเลือกเข้าศึกษา 1) จัดปฐมนิเทศส าหรับวันแรกเข้า หน่วยบริการการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตท้ัง

อุตสาหกรรมเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม กฏ ระเบียบข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ กระบวนการเรียน ส่วนหน่ึงไม่ส าเร็จการศึกษา ศึกษาท้ังระดับคณะและสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก

ท่ีมีคุณภาพท่ีสามามรถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการเรียน หลักสูตร บัณฑิต เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจาก การสอนในระดับบัณฑิต ในสาขาวิชาท่ีเลือกเข้าศึกษา และมีระบบติดตามความก้าวหน้า งานบริการการศึกษาและ ยังไม่ส าเร็จการศึกษา

การสอนของหลักสูตร เป็นท่ียอมรับในระดับสากล มีความรู้ การสอบต่างๆ และการส าเร็จการศึกษา ศึกษา และเร่งรัดให้ เน่ืองจากต้องเรียนปรับวิชา ในระดับบุคตล พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามหลักสูตร 

ความสามารถในการแข่งขันกับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก 2) จัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา นักศึกษาส าเร็จการ พ้ืนฐานเพ่ือให้มีความรู้เพียงพอ 2) มีระบบพ่ีเล้ียงให้การช่วยเหลือ    ท้ังน้ี ระดับปริญญาโท

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ ใหม่ เพ่ือให้ทราบประกาศ ข้อบังคับ และ ศึกษาตามแผนการศึกษา ส าหรับการท าวิจัยเพ่ือ นักศึกษาท่ีประสบปัญหาในการเรียน ภายใน 2 ปีการศึกษา 

เง่ือนไขในการศึกษาของแต่ละหลักสูตร วิทยานิพนธ์ และการท าวิจัย และระดับปริญญาเอก

2. เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม 3) ประกาศให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน 2) พ้ืนฐานความรู้ในภาษา 3) ระดมทุนการศึกษาและทุน ภายใน 3 ปีการศึกษา

และเพ่ิมทักษะให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้เร็วข้ึน การท าวิจัยเพ่ือเร่งรัดการสอบ อังกฤษยังอ่อน นักศึกษาส่วน สนับสนุนวิจัยเพ่ือจูงใจให้นักศึกษา

ภาษาอังกฤษ และการเสนอProposal ใหญ่ต้องเข้าอบรมเพ่ือจะให้ผ่าน ช้ันปีท่ี 4 ของคณะฯ สนใจเลือกเข้า

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา เง่ือนไขส าหรับการเสนอหัวข้อ ศึกษาในสถาบันเดิมมากช้ึน

ระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้าใจกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับงาน ตามเวลาท่ีก าหนดและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ และโครงร่างวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถให้ค าแนะน ากับผู้ท่ี บัณฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา และให้พร้อม

เก่ียวข้องเพ่ือลดความเส่ียงและข้อผิดพลาดในกระบวนการสอบ ส าหรับการประกอบอาชีพ

วิทยานิพนธ์และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 4) จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือให้การ

ดูแลในเร่ืองการเรียนและการเตรียมตัว

ส าหรับการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์

แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด   ณ   30  กันยายน  2564 

                                                                                                                            หน่วยบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                                                                     



                                                                                                       หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                                                                     

ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์
3. วินัยนักศึกษา
วัตถุประสงค์
เพ่ือลดอัตราการทุจริตในการสอบออนไลน์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือไม่ให้มี
ความผิดตามวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ท าผิดวินัยนักศึกษาเร่ือง 
การทุจริตสอบออนไลน์

1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์เร่ืองการทุจริต
สอบออนไลน์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ให้
นักศึกษาทราบ
2. มีแนวปฏิบัติในการจัดสอบออนไลน์ท่ี
ชัดเจน

1.มีการติดตามว่าได้
ด าเนินการตามข้ันตอนท่ีได้
วางแผนไว้
2. มีการน าผลการติดตาม
ผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษายังคงมีการ
กระท าผิดวินัยในการสอบ
ออนไลน์

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้นักศึกษาทราบ
ถึงผลเสียของการทุจริต
สอบในสถานศึกษา แบบ
คลิปเคล่ือนไหว เพ่ือการ
เข้าถึงและเข้าใจง่ายข้ึน
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์

หน่วยพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

ยังมีนักศึกษาทุจริตใน
การสอบอนไลน์

แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด   ณ   30  กันยายน  2564 



                                   

ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ีรับผิดชอบ

2. ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1.ติดตามและประเมินผลการน าโครงการวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามและประเมินผลการน าโครงการวิจัย ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงว่า เจ้าหน้าท่ีวิจัยได้ติดตามข้อมูล การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ได้รับข้อมูลตอบกลับการน าผลงาน 1. ประชุมหารือร่วมกับ งานบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการตอบกลับข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ยังไม่สามารถลดความเส่ียงได้ วิจัยไปใช้ประโยชน์ จากหัวหน้า หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ ได้รับการรับรองการใช้ประโชน์จากหน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะ จากหัวหน้าโครงการ/นักวิจัย 1. ได้รับข้อมูลตอบกลับจาก โครงการ/นักวิจัย เพียงบางส่วน เพ่ือทราบถึงความส าคัญ ประโยชน์จากหัวหน้าโครงการ
ท่ีเก่ียวข้อง และลดความเส่ียงผลการด าเนินงานในภาพรวมท่ีไม่ ท่ีระบุไว้ในรายงานการวิจัยและ ในรูปแบบ 1. จดหมาย และ หัวหน้าโครงการ/นักวิจัย เพียง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อค ารับรอง ของข้อมูล และร่วมกันหา หรือนักวิจัย เพียงบางส่วน
บรรลุวัตถุประสงค์ตาม OKRs ของคณะฯ การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2. ให้น าส่งข้อมูลทาง google form บางส่วน ไม่เป็นไปตามแผนท่ี การปฏิบัติงานของส่วนงาน แนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาพรวม

 เพ่ืองานวิจัยฯ จะได้ด าเนินการ upload ก าหนดไว้ (จ านวนการตอบกลับ) ตามกรอบ OKRs เพ่ือให้ได้ผลงานตาม ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
 CMU-MIS ต่อไป 2. งานวิจัยบางโครงการไม่แล้วเสร็จ ค ารับรองของคณะ ในระดับคณะฯ
 ตามปีงบประมาณ ต้องเก็บข้อมูลเป็นช่วงๆ 2. ไปพบนักวิจัยเพ่ือขอ

ซ่ึงส่งผลกระทบกับเป้าหมายตาม OKRs ข้อมูลโดยตรง
3. ก าหนดแนวปฏิบัติให้
รายงานข้อมูลการใช้
ประโยชน์พร้อมกับ
การส่งเบิกเงินวิจัย
งวดสุดท้าย

                     หน่วยบริการวิชาการ : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แบบ ปค. 5 (หน่วยงานย่อย)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด   ณ   30  กันยายน 2564

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ผลการด าเนินงาน
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์
3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. การบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ (แสวงหาเงินรายได้) 
วัตถุประสงค์
เพ่ือการแสวงหาเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
(โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก)
1.1 การพิจารณามอบหมายงานให้วิทยากร/ท่ีปรึกษา วิทยากรไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม 1. ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาก าหนด  - การควบคุมเพียงพอ ไม่มีความเส่ียง  - Agro-Biz ความเส่ียงลดลง

ข้อก าหนดของโครงการ แนวทางในการด าเนินงาน และมอบ
หมายงานให้ท่ีวิทยากรหลักท่ีมี
ประสบการณ์และวิทยากรเสริมเพ่ือ
ฝึกทักษะในการด าเนินงานในรูปแบบ
พ่ีเล้ียง
2. ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
ก่อนถึงก าหนดส่งงานในแต่ละงวด

1.2 การจัดท ารายงานความก้าวหน้า/รายงานสรุปผลตาม วิทยากรไม่สามารถส่งงานได้ตาม มีระบบการติดตามงานล่วงหน้าโดย  - ความเส่ียงลดลง ผลการทดลองทางห้องปฏิบัติการไม่ 1.ติดตามผลการด าเนิน Agro-Biz ความเส่ียงลดลง แต่ยัง
งวดงานให้กับแหล่งทุนตาม TOR/สัญญาจ้าง ก าหนดเวลา ผู้ประสานงานโครงการ และแจ้งก าหนด ประสบผลส าเร็จตามระยะเวลาท่ี งานเป็นระยะ ก่อนถึง ใช้ระยะเวลามากกว่า

ส่งงานล่วงหน้า ทุกงวดงาน ก าหนดในโครงการ ก าหนดส่งงานใน ท่ีโครงการก าหนด
แต่ละงวด
2.สนับสนุนให้มีงบ
ประมาณเพียงพอใน
การทดลองทางห้อง
ปฏิบัติการ

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานของโครงการ วิทยากรเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง 1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณ  - การควบคุมเพียงพอ ไม่มีความเส่ียง  - Agro-Biz ไม่มีความเส่ียง
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในวันมอบหมายงานตามข้อ 1.2 และ

มีหัวหน้างานบริการธุรกิจ เป็นผู้
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น
ไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
2. ให้ท าการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องผ่านทางศูนย์บริการธุรกิจฯ
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด   ณ   30  กันยายน  2564



ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.4 การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  - ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 1. มีนโยบายในการติดตามและประเมิน  - การควบคุมเพียงพอ ไม่มีความเส่ียง  - Agro-Biz ความเส่ียงลดลง

และผลการด าเนินงานท่ีถูกต้องและเป็นจริง โครงการต่ ากว่าร้อยละ 80 ผลท่ีชัดเจน
 - เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ 2. มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคข้อ
ในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนท่ีแท้จริง บกพร่องท่ีชัดเจน
 - เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 3. มีการแสดงให้เห็นถึงการน าผลการ
ท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

การด าเนินโครงการ
4. ประชุมหารือร่วมกันกับแหล่งทุนเพ่ือ
รับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

1.5 การน าส่งเงินรายได้เม่ือด าเนินงานโครงการเสร็จส้ิน  - น าส่งเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน 1. โครงการท่ีด าเนินงานเข้าข่ายใน  - การควบคุมเพียงพอ ไม่มีความเส่ียง Agro-Biz ไม่มีความเส่ียง
โครงการไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี ลักษณะโครงการวิจัย ให้น าส่งเงินตาม
เก่ียวข้อง ระเบียบ มช. ว่าด้วยกองทุนสนับสนุน

งานวิจัย พ.ศ.2544 ข้อ 5.3 ข้อท่ี
เก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน
TOR/ สัญญาจ้าง
2. โครงการท่ีด าเนินงานเข้าข่ายใน
ลักษณะโครงการบริการวิชาการ ให้น า
ส่งเงินตามระเบียบ มช. ว่าด้วยการให้
บริการและการจัดเก็บค่าบริการทาง
วิชาการ พ.ศ.2557 ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด
3.ติดตามการช าระเงินตามงวดเป็น
ลายลักษณ์อักษร
4. ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการ
ด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับการ
ช าระเงินงวด
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์

2. การจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างเงินรายได้

วัตถุประสงค์

เพ่ือการแสวงหาเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ 

และการจ าหน่ายสินค้าของคณะ

2.1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลความต้องการของกลุ่ม

เป้าหมาย

   -  เพ่ือให้ทราบข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการส ารวจ  - การควบคุมเพียงพอ กลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน มีการส ารวจความ Agro-biz ไม่มีความเส่ียง

ในหัวข้อ หรือหลักสูตรท่ีต้องการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และศึกษาความต้องการของกลุ่มเ  ต้องการในการฝึก

และไม่เป็นจริง เป้าหมาย อบรมผ่านระบบ

ออนไลน์

2.2 สร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการ 

ของกลุ่มเป้าหมาย

   -    เพ่ือให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีตรงกับความต้องการ หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ตรงกับความ 1. มีข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของ  - การควบคุมเพียงพอ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการส ารวจความ Agro-biz ความเส่ียงลดลง

ของกลุ่มเป้าหมายและสามารถสร้างรายได้จากการด าเนินงาน ต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม ต้องการในการฝึก

และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไป 2. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านส่ือ  ภาวะเศรษฐกิจ อบรมผ่านระบบ

ตามป้าหมายท่ีก าหนด และไม่สร้าง ต่างๆ และส่ือออนไลน์ ออนไลน์ และหารือ

เงินรายได้จากการด าเนินงาน ร่วมกับแหล่งทุน

ภายนอกในการจัด

หลักสูตรอบรม

2.3 เตรียมทรัพยากรการฝึกอบรม / สัมมนา

  -   เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการจัดโครงการฝึกอบรม งบประมาณในการจัดฝึกอบรมมีไม่ 1. บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยู่  - การควบคุมเพียงพอ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณท่ีได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย Agro-biz ไม่มีความเส่ียง

เพียงพอต่อการด าเนินงาน อย่างประหยัดและถูกต้องตามระเบียบ ก าหนดไว้ ให้อยู่ในงบประมาณ

ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมี

2. ยกเลิกการจัดหากจ านวนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หรือไม่คุ้มทุน

2.4 การประชาสัมพันธ์/การตลาดและการรับสมัคร

   -  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายทราบข้อมูลเก่ียวกับการฝึกอบรม/ กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข้อมูลการจัด 1. มีผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์  - การควบคุมเพียงพอ กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลแต่ ประชาสัมพันธ์โดยตรง Agro-biz ไม่มีความเส่ียง

สัมมนา (เน้ือหา ก าหนดการ สถานท่ี และวิธีการรับสมัคร) การฝึกอบรม 2. ข้อมูลเน้ือหาและสาระในการประชา ยังไม่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

อย่างถูกต้อง ท่ัวถึง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สัมพันธ์ชัดเจน

3. ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์มี

ความเหมาะสม

4. มีการติดตามแจ้งยืนยันผู้สมัครเข้า

รับการฝึกอบรม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด   ณ   30  กันยายน  2564



ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์

2.5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม / สัมมนา

     ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้รับความรู้ความ 1. วิทยากรมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ี  - การควบคุมเพียงพอ ไม่มีความเส่ียง  - Agro-biz ไม่มีความเส่ียง

อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ เกิดทักษะ เข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่ตรงตามความ อบรม/สัมมนา

สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ต้องการ ไม่เกิดทักษะ และไม่สามารถ 2. วิทยากรมีเทคนิคในการถ่ายทอด

น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ความรู้

3. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก

วิทยากร

4. มีการจัดท า pre-test และ 

post -test

5. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง

วัตถุประสงค์ของการอบรม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ปฏิบัติตามค าส่ังของคณะกรรมการ  - การควบคุมเพียงพอ 1. ไม่สามารถคาดการณ์ถึงการ Agro-biz ยังมีความเส่ียง

โรคโควิท 19 ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ สถานการณ์การแพร่ระบาดได้ว่าจะมี

ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อเน่ืองไปถึงช่วงเวลาใด

2. ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้

ตามแผนท่ีก าหนด

2.6 การจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน

 -  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินและ การบริหารจัดการด้านการ 1. ผู้รับผิดชอบเข้าใจระเบียบการเงิน  - การควบคุมเพียงพอ ไม่มีความเส่ียง  - Agro-biz ไม่มีความเส่ียง

ทรัพย์สินมีความถูกต้องและเหมาะสมก่อให้เกิด เงินและทรัพย์สินไม่ถูกต้อง และบัญชี

ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด และไม่เหมาะสม ไม่ก่อให้ 2. ผู้รับผิดชอบมีความรู้ด้านการเงินและ

เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ ทรัพย์สิน

เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 3. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระบบ กฎ

 เกณฑ์ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 4. ผู้รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม

 5. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

2.7 การติดตามและประเมินผลโครงการ

 - เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  - ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึก 1. มีนโยบายในการติดตามและประเมิน  - การควบคุมเพียงพอ ไม่มีความเส่ียง  - Agro-biz ไม่มีความเส่ียง

และผลการด าเนินงานท่ีถูกต้องและเป็นจริง อบรมและผลการด าเนินงานไม่ถูกต้อง ผลท่ีชัดเจน

 - เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ 2. มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรคข้อ

ในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนท่ีแท้จริง บกพร่องท่ีชัดเจน

กรณีหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการให้เล่ือนจัด
ฝึกอบรมจนกว่า
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
 คล่ีคลาย กรณี
หลักสูตรท่ีไม่มี
ปฏิบัติการอาจปรับ
รูปแบบการอบรมแบบ
ออนไลน์



ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์

 - เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 3. มีการแสดงให้เห็นถึงการน าผลการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย



                                                                                                                  ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (โรงงานต้นแบบ)                                                         

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน ความเสี่ยง ภายใน การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ที่รับผิดชอบ ดําเนินงาน

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงาน ที่มีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์

3. ความปลอดภัยในโรงงานต้นแบบ

วัตถุประสงค์

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบ

การเข้าใช้พื้นที่โรงงานต้นแบบฯ 

บริเวณทางเข้าโรงงาน/ส่งไฟล์

ประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง 

อิเล็กโทรนิค

(Line/Facebook/e-mail)

ผู้เข้าใช้พื้นที่โรงงานต้นแบบ

ฯ ให้ความใส่ใจต่อการ

ประชาสัมพันธ์ระเบียบ

ข้อบังคับน้อย

การจัดทําระเบียบ

ข้อบังคับที่เข้มงวด และ

การออกข้อกําหนดที่

ส่งผลต่อผู้เข้าใช้พื้นที่

โรงงานต้นแบบฯ ที่ไม่

ปฏิบัติตามข้อกําหนด

ไม่มีความเสี่ยง

2. การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

โรงงานต้นแบบ

เนื่องจากภาระงานประจํา

ของเจ้าหน้าที่โรงงานต้นแบบ

 จึงอาจทําให้การ

ควบคุมดูแลและการ

ตรวจสอบไม่ทั่วถึง

1. ปรับปรุงสถานที่เป็นลักษณะ

อาคารปิด ให้มีทางเข้าออกเพียง

ด้านเดียว

สามารถควบคุมการเข้าออก

และสามารถมองเห็นบุคคล

ที่จะสามารถเข้าไปยังพื้นที่

ภายในโรงงานต้นแบบฯ ได้

ไม่มีความเสี่ยง  - ไม่มีความเสี่ยง

2. มีระบบสแกนเพื่อตรวจสอบการ

เข้าออกพื้นที่บริเวณโรงงานต้นแบบ

การสแกนสามารถป้องกัน

บุคคลภายนอกเข้าสถานที่ได้

เพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดกับอุปกรณ์และเครื่องมือใน

โรงงานต้นแบบ ในกรณีไฟฟ้าดับหรือไฟตก

การเสื่อมเสียของอุปกรณ์มูลค่า

สูงในกรณีไฟฟ้าดับหรือไฟตก ใน

ระหว่างที่เครื่องมืออุปกรณ์กําลัง

ทํางาน

การติดตั้งสัญญาณเตือนภายใน

โรงงานต้นแบบในกรณีที่ไฟตก

การควบคุมและป้องกันโดย

การใช้สัญญาณเตือน

สามารถลดการการเสื่อมเสีย

ของอุปกรณ์มูลค่าสูงในกรณี

ไฟตก

ความเสียหายของสินค้าและ

วัตถุดิบที่มีมูลค่าสูง ที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการปฏิบัติงานในกรณี

ไฟฟ้าดับหรือไฟตก

การติดตั้งเครื่องมือรักษา

กําลังไฟฟ้า ในเครื่องมอื

อุปกรณ์มูลค่าสูง

ศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร(ฝ่าย

โรงงานต้นแบบ)

ใม่มีความเสี่ยง

เพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากการบุคคลภายนอกที่เข้าไป

ยังพื้นที่โรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร

อันตรายจากการบุคคลภายนอก

ที่เข้าไปยังพื้นที่โรงงานต้นแบบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่

ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัย และ

ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายใน

โรงงานต้นแบบฯ

ศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร(ฝ่าย

โรงงานต้นแบบ)

แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด   ณ   30  กันยายน  2564

เพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของผู้เข้าใช้

พื้นที่โรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร

อันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่าง

ปฏิบัติงานจากการแต่งกายที่ไม่

เหมาะสมของผู้เข้าใช้พื้นที่

โรงงานต้นแบบฯ

อันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่าง

ปฏิบัติงานจากผู้เข้าใช้พื้นที่

โรงงานต้นแบบฯ ที่ไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบข้อบังคับที่กําหนด

ไว้

ศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร(ฝ่าย

โรงงานต้นแบบ)



ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน ความเสี่ยง ภายใน การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ที่รับผิดชอบ ดําเนินงาน

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงาน ที่มีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์และ

เครื่องมือในโรงงานต้นแบบเสื่อมเสียหรือชํารุด

ความเสียหายของวัตถุดิบหรือ

สินค้า ที่เกิดขึ้นจากการชํารุดและ

เสียหายของเครื่องมือและ

อุปกรณ์ในระหว่างการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มและตารางการตรวจเช็ค

เครื่องมือ

สามารถลดความเสี่ยงจาก

ความเสียหายของวัตถุดิบ

หรือสินค้า ที่เกิดขึ้นจากการ

ชํารุดและเสียหายของ

เครื่องมือและอุปกรณ์ใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน

ในกรณีเกิดการชํารุดและ

เสียหายของเครื่องมือและ

อุปกรณ์ ขั้นตอนการซ่อมบํารุง

อาจล่าช้าเนื่องจาก ข้อปฏิบัติ

ในขั้นตอนของระเบียบพัสดุ

ต่างๆ

จัดตั้งงบประมาณประจําปี

(นอกเหนือจาก

งบดําเนินการของศูนย์ฯ) 

เพื่อซ่อมแซมและ

บํารุงรักษา อุปกรณ์และ

เครื่องมือ ให้มีสภาพการ

ใช้งานอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ

ศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร(ฝ่าย

โรงงานต้นแบบ)

ไม่มีความเสี่ยง



                                                         

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน่วยงานของรัฐ/ การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

4. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและ การบริหารจัดการด้านการ 1.ผู้ประสานงานโครงการควบคุม  - การควบคุมยังไม่เพียงพอ เอกสารการเบิกจ่าย ผู้ประสานงานโครงการ หน่วยบริการวิชาการ ได้ดําเนินการถูกต้องเป็นไป

ทรัพย์สินของการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ เงินและทรัพย์สิน ระเบียบการเบิกจ่ายเงินโครงการ ไม่ครบถ้วนตาม ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ

มีความถูกต้อง และเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เป็นไปตามระเบียบ 2. ผู้ประสานงานมีการวางแผนการ ระเบียบที่กําหนด และดําเนินการให้ถูกต้อง

และเป็นไปตามระเบียบที่กําหนด ที่กําหนด ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามขั้นตอน

3. ผู้ประสานงานดําเนินการเบิกจ่าย

 เงินให้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ

  4. ผู้ประสานงานหารือการดําเนิน

 งานด้านเบิกจ่ายเงินกับงานการเงิน

การคลังและพัสดุ คณะฯ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด   ณ   30  กันยายน 2564

แบบ ปค. 5 (หน่วยงานย่อย)                     หน่วยบริการวิชาการ : งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ ผลการดําเนินงาน



แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 
 

หน่วยการเงิน งานการเงิน การคลังและพัสดุ        
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   ณ   30  กันยายน  2564  
                        

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง  
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ        
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน/รายได้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเงิน มีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย รวดเร็ว เป็นไปตาม 
กฎระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
เอกสารหลักฐานใน
การเบิกจ่ายมีความ
ผิดพลาดไม่ครบถ้วน 
ไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบ 
 

 
 
1. ก าชับเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร 
อย่างละเอียด
รอบคอบและทักท้วง 
แก้ไขให้ถูกต้องตรง
ตามระเบียบก่อนการ
เบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องศึกษา 
ระเบียบใหม่ๆท่ี
เกี่ยวข้อง เพิ่มความ
แม่นย า ในการปฏิบัติงาน 

 
 
การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถ 
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหน่ึงแต่ท้ังน้ี
ยังต้องมีการการ
สร้างความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ ะเบียบ  
การเบิกจ่ายให้
แม่นย ามากขึ้น 
และแลกเปล่ียน
ความรู้ร่วมกัน 
ภายในหน่วยงาน 
รวมท้ังการเพิ่ม 
การตรวจสอบและ
ความละเอียด 
รอบคอบของ
เอกสารการเบิกจ่าย 
ท าให้ลดข้อผิดพลาด 
 

 
 
1. เอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
2. การเบิกจ่ายใกล้
สิ้นปีงบประมาณ
หากเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ครบถ้วน จะท า
ให้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 

 
 
1. ทบทวนให้ทุก
หน่วยงานท าตาม 
ระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
2. จัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เอกสารและ
ระเบียบการเบิกจ่าย 

 
 
หน่วยการเงิน 
งานการเงิน 
การคลัง 
และพัสดุ 

 
 

มีการปฏิบัติงาน
ด้วยความ
รอบคอบในการ
จัดท าและการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
เอกสารการ
เบิกจ่าย อย่างไรก็
ตามมาตรการท่ีใช้
ควบคุมยังมี
ประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ ยังมี
ความเสี่ยงอีก 2 
ด้านตามท่ีระบุ 
หลงเหลืออยู่ 

 
 
 
 



แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 
 

หน่วยการเงิน งานการเงิน การคลังและพัสดุ        
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   ณ   30  กันยายน  2564                         
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง  
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2. การยืมเงินทดรองหมุนเวียนของคณะ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการจ่ายเงินยืมและ 
การรับคืนเงินยืมปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  
และก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
 
มีการส่งใช้เงินยืม
ล่าช้า ส่งผลให้เงินท่ี
จะน าไปใช้บริหารงาน
มีไม่เพียงพอ 
 

 
 
1. การจ่ายเงินทดรองจ่าย   
-  มีการจัดท าแผนงาน
ปฏิบัติงานและแผน 
การจ่ายเงินทุกคร้ังท่ี 
จะท าสัญญายืมเงิน 
- งานการเงินสอบทาน
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการจัดท า
สัญญายืมเงินก่อน
น าเสนอผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 
- ผู้มีอ านาจสอบทาน
เอกสารประกอบ
ตรวจสอบจ านวนเงิน 
ในเช็คถูกต้องตรงกับ
สัญญายืมเงินทุกคร้ัง
ก่อนลงนามในเช็ค 
- รายชื่อผู้ยืมกับ
รายชื่อในเช็คตรงกัน 
2. การรับคืนเงินยืม
ทดรองจ่าย   
- รับเงินคืน จะออก
ใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง 
- เคลียร์เอกสารการ
เบิกจ่ายจะออกใบรับ
ใบส าคัญทุกคร้ัง 

 
 
การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหน่ึง แต่ยัง 
ต้องมีการตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้อง
ก่อนน าเสนอ 
เอกสารการยืมเงิน 
รวมท้ังมีการ
ตรวจสอบเงินยืม 
เป็นประจ าทุกเดือน 

 
 
ส่งใช้คืนเงินยืม
ล่าช้า 
 

 
 
1. ชี้แจงและ
ซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางแก่
บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานทราบ
เกี่ยวกับระเบียบ
และขั้นตอนการ
ปฏิบัติเร่ืองการ
ยืมเงินทดรอง 
ราชการตามท่ี
ก าหนด 
2. มีวิธีการ
ติดตามการคืน
เงินยืมอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
หน่วยการเงิน 
งานการเงิน 
การคลัง 
และพัสดุ 

 
 

จากวิธีการ
ติดตาม ท าให้
ไม่มีการส่งเงิน
ยืมล่าช้า และ
จ านวนการคืน
เงินยืมในอัตรา
ท่ีสูง (เกินร้อย
ละ 30) ลดลง 



ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง  
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

  - บันทึกรายละเอียด
ด้านหลังสัญญายืมเงิน
ตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
3. มีการจัดท าเอกสาร
ติดตามเงินยืมทดรอง 
4. มีการก าหนดวงเงิน
ยืมทดรองหมุนเวียน
ของคณะ ไม่เกิน  
50,000 บาท 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 
 

หน่วยบัญช ีงานการเงิน การคลังและพัสดุ        
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   ณ   30  กันยายน  2564   
                       

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง  
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

3. การจัดท ารายงานทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 

 
 
การบันทึกบัญชีไม่
ถูกต้อง ลงบัญชีผิด 
ประเภท ผิดหมวด   
  

 
 
1. มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติ (คู่มือ) 
เกี่ยวกับการบันทึก
บัญชี 
2. เจ้าหน้าท่ีสอบทาน 
หลักฐานก่อนการ
บันทึกบัญชี  
3. เจ้าหน้าท่ีบันทึก
บัญชีตามขั้นตอน   
4. จัดท ารายงาน
การเงินประจ าเดือน 
5. มีการมอบหมาย
การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนในการบันทึก
บัญชี 

 
 
การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ 
ระดับหน่ึงแต่ยังไม่
เพียงพอต่อการ
ตรวจสอบความ 
ถูกต้องท้ังหมด 

 
 
1. ขั้นตอนการ
บันทึกบัญชีไม่
ครบถ้วน  
2. ขาดการตรวจสอบ 
รายละเอียดประกอบ 
การบันทึกบัญชี 

 
 
1. ก าชับเจ้าหน้าท่ี
ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ 
และข้อบังคับ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. หัวหน้าหน่วยงาน 
ควบคุม ก ากับ
ดูแลการฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี
อย่างต่อเน่ือง 

 
 
หน่วยบัญชี 
งานการเงิน 
การคลัง 
และพัสดุ 

 
 

มีการจัดท า
รายงานทาง 
การเงินถูกต้อง 
ครบถ้วนตาม
หลักบัญชี 
และด าเนินการ 
ทันตามก าหนด 
เวลา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 
 

หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ        
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด   ณ   30  กันยายน  2564                         
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง  
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ จัดหา จัดซ้ือ 
จัดจ้างพัสดุทรัพย์สิน เป็นไปตามความเหมาะสม 
คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อทาง
ราชการ    
2. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 
และระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ 

 
 
 เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบและความ
รวดเร็วในการจัดท า
เอกสารการจัดซ้ือจัด
จ้าง เพื่อให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
 

 
 
1. การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/สร้างเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุภายในมหาวิทยาลัย 
3. มีการศึกษาข้อมูล/
ระเบียบการจัดซ้ือ
จัดจ้างอยู่สม่ าเสมอ 
 

 
 
การจัดซ้ือจัดจ้างได้
มีการเพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบ
ของเอกสาร ท าให้มี
ความครบถ้วน 
ของเอกสารได้ดีใน
ระดับหน่ึง แต่การ
ควบคุมยังไม่เพียงพอ 
ขาดการตรวจสอบ
อย่างต่อเน่ือง และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
มีการแก้ไขปรับปรุง 
อยู่เสมอ 

 
 
1. เอกสารการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง และเบิกจ่ายยัง
ไมถู่กต้องครบถ้วน
2. กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผนท่ี
วางไว้ 

 
 
1. ตรวจสอบ
เอกสารและการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
2. จัดท าระบบ
การติดตามงาน 
โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาของ 
การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาการ
เบิกจ่าย 
 

 
 
หน่วยพัสดุ 
งานการเงิน 
การคลัง 
และพัสดุ 

 
 

มีการศึกษาและ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ
ระเบียบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
แต่ยังมีการ
เบิกจ่ายล่าช้า
กว่าระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
 
 

 



ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์
5. การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน
วัตถุประสงค์
     เพ่ือให้การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน หน่วยงานภายในคณะ 1) แจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์ในการจัดท า การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ไม่มีความเส่ียง  - หน่วยแผน อัตราก าลัง ในการจัดท าค าขอ
ในหมวดงบลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ งบประมาณแผ่นดินหมวดงบลงทุน สามารถลดระดับความเส่ียงได้ และงบประมาณ งบประมาณ ประจ าปี 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพ่ือให้คณะได้รับการจัดสรร ในหลักเกณฑ์การจัดท า 2) ระบุแบบฟอร์ม และค าอธิบายในการ ในระดับหน่ึง สามารถจัดท า งานนโยบายและแผน พ.ศ.2565 พบว่าทุก
งบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ค าขอต้ังงบประมาณ จัดท าและการระบุเหตุผลความจ าเป็น ค าของบประมาณแผ่นดิน และประกันคุณภาพ หน่วยงานจัดท าเอกสาร
ของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถสร้าง แผ่นดิน 3) ตรวจสอบวงเงิน ใบเสนอราคา รูปแบบ หมวดงบลงทุนได้เหมาะสม การศึกษา ค าขอได้ครบถ้วน ไม่ต้อง
ความสามารถในการแข่งขันได้ รายการ แบบแสดงปริมาณและราคา ตามความต้องการ ในแต่ละ ส่งคืนแก้ไข คิดเป็นร้อยละ

และความถูกต้องของเอกสารประกอบ ปีงบประมาณ 90
ค าขอ

                                                                                                                               หน่วยแผน อัตราก าลังและงบประมาณ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา                                                                         แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
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ภารกิจตามกฏหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน ผลการ
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน ความเส่ียง ภายใน การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุม ท่ีรับผิดชอบ ด าเนินงาน
หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน ท่ีมีอยู่ ภายใน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์
6. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
วัตถุประสงค์
     เพ่ือให้การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดและติดตามผลการด าเนินงาน การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ได้ 1. ผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียด หน่วยแผน อัตราก าลัง การด าเนินโครงการเป็นไป
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) เป็นไป ไม่ด าเนินการตามแผน ของแผนปฏิบัติการประจ าปี สามารถลดระดับความเส่ียง ประเมินผลโครงการ หลังเสร็จส้ิน โครงการก่อนเร่ิมด าเนินการ และงบประมาณ ตามแผนท่ีได้ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ด าเนินงาน และกรอบระยะ (Action Plan) รายเดือน เก่ียวกับการด าเนินโครงการ การด าเนินการ 2. ติดตามโครงการ/กิจกรรม งานนโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบโครงการ
และตัวช้ีวัดท่ีวางไว้ ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายและ เวลาท่ีก าหนดไว้ ให้แล้วเสร็จตามกรอบ เป็นรายเดือน พร้อมแจ้งให้ และประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาได้ในระดับหน่ึง ผู้รับผิดชอบโครงการ การศึกษา ตามตัวช้ีวัดของโครงการ

ไม่ได้ด าเนินการตาม แต่ยังขาดการประเมินผล ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ก าหนดไว้แต่ยังมี
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด ของโครงการ/กิจกรรม ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน ความเส่ียงในเร่ืองการไม่ได้
ของโครงการ หลังเสร็จส้ินกิจกรรม หลังด าเนินการแล้วเสร็จ ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

ภายใน 15 วันตามท่ีก าหนด

                                                                                                                               หน่วยแผน อัตราก าลังและงบประมาณ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา                                                                         แบบ ปค.5   (หน่วยงานย่อย) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
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