
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

***************** 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

ตามประเภทของการประเมินผล 

ระดบัส่วนงาน 
 

 แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและแบบสรุปการประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในตามประเภทของการประเมินผล ซ่ึงแบ่งออกได ้๔ ประเภท ดงัน้ี 

 ๑. การประเมินผลเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารควบคุมภายใน 

 ๒. การประเมินผลเก่ียวกบัองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 

 ๓. การประเมินผลเก่ียวกบักิจกรรมการควบคุมเฉพาะดา้นหรือเฉพาะงานใดงานหน่ึง 

 ๔. การประเมินผลเก่ียวกบักิจกรรมการควบคุมโดยรวมของหน่วยงาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามการประเมินผล ปค. มจร. 
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๑.  การประเมินผลเกีย่วกบัวตัถุประสงค์การควบคุมภายใน 

 

 

 

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน              ประจําปี ………………………………  

ภารกจิ / กจิกรรม                                                                                             
                                                  

รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

 ๑.๑  การวางแผน 

      ๑.๑.๑  การวางแผนมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหาร 
      ๑.๑.๒ การจดัทาํแผนมีความชดัเจนในเร่ืองตอ่ไปน้ี 
   - การกาํหนดวตัถุประสงค ์
   - วธีิการดาํเนินงาน 
   - การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู ่
   - ระยะเวลา 
   - งบประมาณ 
  ๑.๑.๓ การมีส่วนร่วมในการวางแผนระหวา่งผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ีหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
    ๑.๒ การปฏิบัตงิาน 
  ๑.๒.๑ ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึนครอบคลุม

ภารกิจของหน่วยงาน 

          ๑.๒.๒  ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึนมีความ

เพียงพอ และเหมาะสม 
          ๑.๒.๓  การปฏิบติังานเป็นไปตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีกาํหนดข้ึน 
          ๑.๒.๔  การปฏิบติังานมีการประสานความร่วมมือระหวา่ง

กนัอยา่งเหมาะสม 
          ๑.๒.๕  แนวทางหรือคู่มือหรือวธีิการปฏิบติังาน มีการ

กาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

                ๑.๒.๖  แนวทางหรือคู่มือหรือวธีิการปฏิบติังานมีการ

ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ในปัจจุบนั 
          ๑.๒.๗  การแบ่งหนา้ท่ีการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัแผนท่ี

วางไวอ้ยา่งเหมาะสม 

                ๑.๒.๘  เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจระบบและวธีิการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                 ๑.๒.๙  เจา้หนา้ท่ีไดรั้บมอบหมายงานตรงตามความรู้

ความสามารถท่ีมีอยู ่
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รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

               ๑.๒.๑๐  เจา้หนา้ท่ีใชค้วามรู้และความสามารถในการ

ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี 
          ๑.๒.๑๑  เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และ

ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
       ๑.๒.๑๒  เจา้หนา้ท่ีมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
       ๑.๒.๑๓  ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามตามแผนท่ีวางไว ้
   ๑.๓  การกาํกบัดูแล 
      ๑.๓.๑ การกาํหนดตวัช้ีวดัผลสาํเร็จของการดาํเนินงานมี

ความชดัเจนและวดัผลได ้
         ๑.๓.๒ การกาํหนดระบบสัง่การหรือสายการบงัคบับญัชา  

มีความชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
      ๑.๓.๓ การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูมี่ความเหมาะสมและ

คุม้ค่า 
      ๑.๓.๔ เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการส่งเสริมใหมี้การพฒันาความรู้

และความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
      ๑.๓.๕ กระบวนการพิจารณาประเมินผลงานหรือการ

ปฏิบติังานมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
         ๑.๓.๖ ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการ

ปฏิบติังานไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขอยา่งเหมาะสม

และทนัต่อเวลา 
 
 
สรุปผลการประเมนิความมปีระสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ

ดาํเนินงาน 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .............................. 
...................................................................... 
...................................................................... 
       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ...................... 
....................................................................... 
 
 

ผูป้ระเมินผล…………………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………….....................… 
วนัเดือนปี………...................……. 
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รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๒.  ความเช่ือถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
       ๒.๑  การบนัทึกรายการขอ้มูลต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความ

ถูกตอ้ง  ครบถว้น  และเป็นปัจจุบนั    
               ๒.๒  รายงานหรือเอกสารขอ้มูลสาํคญัมีการลงนามแสดง

ผูจ้ดัทาํและผูอ้นุมติัทุกคร้ัง 
          ๒.๓  รายงานต่าง ๆ ท่ีจดัทาํข้ึนมีความคุม้ค่ากบัเวลาและ

ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป 
       ๒.๔  รายงานต่าง ๆ ท่ีจดัทาํข้ึนตรงตามความตอ้งการ

และทนัต่อเวลา 
          ๒.๕  ระบบสารสนเทศไดรั้บการนาํไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
       ๒.๖  การเขา้ถึงและการเรียกใชข้อ้มูลมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัท่ีดี 
          ๒.๗  ขอ้มูลระหวา่งงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการสอบยนัความ

ถูกตอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 
สรุปผลการประเมนิความเช่ือถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการ

เงนิ 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .............................. 
...................................................................... 
...................................................................... 
       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ...................... 
....................................................................... 
 
 

ผูป้ระเมินผล…………………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………….....................… 
วนัเดือนปี………...................……. 
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รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๓.  การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และ

ข้อบังคับทีเ่กีย่วข้อง 
๓.๑   เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย  ระเบียบ  และ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

๓.๒  การกาํหนดมาตรการส่งเสริมใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการ

ปฏิบติังานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งมีความเหมาะสม 

๓.๓  การกาํหนดมาตรการหรือบทลงโทษสาํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งมี

ความชดัเจนและเป็นธรรม 

๓.๔  การกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติังานตามกฎหมาย  ระเบียบ  

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปดว้ยความเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมนิการปฏิบัตงิานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง 
       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .............................. 
...................................................................... 
...................................................................... 
       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ...................... 
....................................................................... 
 

ผูป้ระเมินผล…………………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………….....................… 
วนัเดือนปี………...................……. 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน           ประจําปี   
ภารกจิ / กจิกรรม                                         .          
 

 

การประเมินผลวตัถุประสงค์การควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน 

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน 

๒. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและรายงานทางการเงิน 

๓.  การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม  
 
สรุปผลการประเมิน 
� เหมาะสม 
� ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ือง………………………………………………………………......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………....

................................................................................................................................................................................… 
 ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

ผู้ประเมินผล วนั เดือน ปีทีป่ระเมินผล  
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๒. การประเมินผลเกีย่วกบัองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 

 

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                                            ประจําปี…………………… 

ภารกจิ / กจิกรรม                                                                     
 

รายการ ม/ีใช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/ 
ไม่ใช่ 

 คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๑.  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

     ๑.๑ ปรัชญาและลกัษณะการทาํงานของผู้บริหาร 

๑.๑.๑  การใหน้โยบายและกาํหนดกลยทุธ์การ

ดาํเนินงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบติังาน 

       - มีความชดัเจน 

       - แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ 

 ๑.๑.๒  การใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนใหมี้ระบบ

การควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจของ

หน่วยงาน 

๑.๑.๓  การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารวดัผลการดาํเนินงาน 

       - มีความชดัเจน 

                 - เป็นท่ียอมรับ 

๑.๑.๔  การกระจายอาํนาจการปฏิบติังานสู่ระดบัล่าง 

๑.๑๕   ความมุ่งมัน่ในการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ 

๑.๑.๖  การนาํหลกัการบริหารจดัการความเส่ียงมาใช้

ในหน่วยงาน 

๑.๑.๗  การใหค้วามสาํคญักบัการรายงานและการ

ติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

     ๑.๒.  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการ

ปฏิบัตงิาน 

๑.๒.๑  การกาํหนดจริยธรรมการปฏิบติังาน 

        - มีความชดัเจน 

        - แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบและถือ 

                         ปฏิบติั 

๑.๒.๒  ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี

ทั้งในดา้นความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมในการ

บริหารงาน 

๑.๒.๓  การใหส่ิ้งจูงใจอยา่งสมเหตุสมผลในการ

ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีมีการยดึมัน่ความซ่ือสตัย์

และจริยธรรมในการปฏิบติังาน 
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รายการ ม/ีใช่ 
มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/
ไมใช่ คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๑.๒.๔ การลงโทษเม่ือมีการกระทาํฝ่าฝืนระเบียบขอ้  

ปฏิบติัมีความเหมาะสม 

   ๑.๓.  โครงสร้างของหน่วยงาน 

๑.๓.๑  การจดัโครงสร้างและสายงานการบงัคบับญัชาของ

หน่วยงาน 

       -  มีความชดัเจน 

       -  มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน 

๑.๓.๒  การแสดงแผนภูมิการจดัโครงสร้างและสายงาน

การบงัคบับญัชาของหน่วยงาน 

        -  มีความถูกตอ้ง 

        -  เป็นปัจจุบนั 

                  -  เวยีนแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ 

  ๑.๔  การกาํหนดอาํนาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

๑.๔.๑.  การกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบใน

แต่ละตาํแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

๑.๔.๒  การมอบหมายอาํนาจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

     -  มีความชดัเจน 

     -  มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

     -  เวยีนแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ 

๑.๔.๓  ระบบการติดตามและประเมินผลงานท่ีได้

มอบหมาย 

  -  มีความเหมาะสม 

           -  มีความต่อเน่ือง 

  ๑.๕.  นโยบายการบริหารและการพฒันาด้านบุคลากร 

๑.๕.๑  การใหน้โยบายการบริหารและการพฒันาดา้น

บุคลากรมีความชดัเจน 

๑.๕.๒  การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเล่ือนขั้น  เล่ือน

ตาํแหน่ง  และการประเมินผลการปฏิบติังานเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

๑.๕.๓  การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งหรือความดีความชอบ

จากการประเมินผลการปฏิบติังานมีความ

เหมาะสม 

 ๑.๕.๔  การใหค้วามสาํคญักบัความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม

อยูใ่นหลกัเกณฑห์น่ึงของการประเมินผลการ

ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งชดัเจน 
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รายการ ม/ีใช่ 
มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/
ไมใช่ คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

 

 ๑.๖  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 

๑.๖.๑  คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระบบการ

ควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึน 

๑.๖.๒  การรายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอ้มูลแก่

ผูบ้ริหารเพ่ือประกอบการตดัสินใจไดท้นัต่อเวลา 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง………………............................……… 

วนัเดือนปี………………………. 
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รายการ ม/ีใช่ 
มใีช่แต่ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่ม ี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๒.  ด้านการประเมินความเส่ียง 

      ๒.๑. วตัถุประสงค์ของการดาํเนินงาน 

              ๒.๑.๑ วตัถุประสงคร์ะดบัหน่วยงาน 

(๑)  การกาํหนดวตัถุประสงคข์องหน่วยงานในแผน

กลยทุธ์และแผนประจาํปีตามภารกิจหลกัมี

ความชดัเจน 

                      (๒)  เจา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบและมีความเขา้ใจ

เก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงานใหบ้รรลุผล

สาํเร็จในทิศทางเดียวกนั 

              ๒.๑.๒  วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรม 

 (๑)  การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมมี

ความสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 

(๒)  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนด

วตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรม 

 (๓) การกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการ

ดาํเนินงาน 

                                      -  มีความชดัเจน 

                                      -  เป็นธรรม 

                                      -  วดัผลได้ 

                        (๔)  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถปฏิบติังานให้

บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดได ้

                         (๕)  การจดัสรรทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการ

ดาํเนินงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามท่ีกาํหนดมี

ความเหมาะสม 

    ๒.๒  กระบวนการประเมนิความเส่ียง     

           ๒.๒.๑  การระบุปัจจยัเส่ียง 

(๑)  การระบุความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความสาํเร็จ

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานมีความ

เหมาะสม   

(๒)   ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัมีส่วนร่วมใน

การพิจารณาและระบุปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

           ๒.๒.๒  การวเิคราะห์ความเส่ียง 

 (๑)  การวเิคราะห์ความเส่ียงมีหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความสาํเร็จ

ในการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม 
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รายการ ม/ีใช่ 
มใีช่แต่ต้อง 
ปรับปรุง 

ไม่ม ี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

                      (๒)  ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัมีส่วนร่วมใน

การวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

          ๒.๒.๓  การจดัลาํดบัความเส่ียง 

 (๑)  การจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีหลกัเกณฑใ์น

การพิจารณาตดัสินระดบัความเส่ียง 

                   -  อยา่งเหมาะสม 

                                 -  เป็นท่ียอมรับ 

(๒)  การจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน โดยการพิจารณา

ความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงเป็นลาํดบัแรก 

(๓)  ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัมีส่วนร่วมใน

การจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

         ๒.๒.๔  การบริหารความเส่ียง 

(๑)  แนวทางในการบริหารและการควบคุมความเส่ียง

ท่ีเกิดข้ึนมีความชดัเจน 

(๒)  การถ่ายโอนความเส่ียงมีการดาํเนินการอยา่ง

เหมาะสม 

(๓)   การควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัท่ี

ผูบ้ริหารยอมรับได ้

 

 

  

สรุปผลการประเมนิความเส่ียง            

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
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รายการ ม/ีใช่ 
มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 
 

๓  ด้านกจิกรรมการควบคุม 

     ๓.๑. นโยบายและวธีิปฏิบัต ิ

            ๓.๑.๑  การกาํหนดนโยบายแผนงานแผนงบประมาณ   

และแนวทางหรือวธีิการปฏิบติังานมีความชดัเจน          

            ๓.๑.๒  การกาํหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นไปตามผลการ

ประเมินความเส่ียงท่ีได ้

            ๓.๑.๓  คู่มือหรือวธีิการปฏิบติังานมีการปรับปรุงให้

เหมาะสมอยูเ่สมอ 

            ๓.๑.๔  เจา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบและปฏิบติังานตาม

กิจกรรมการควบคุมท่ีกาํหนดข้ึน 

            ๓.๑.๕  การปฏิบติังานในแต่ละกิจกรรมการควบคุมท่ี

กาํหนด 

        -   มีความคล่องตวั 

                      -  ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี  

    ๓.๒  การกระจายอาํนาจความรับผดิชอบและการแบ่งแยก

หน้าที ่

๓.๒.๑  การกระจายอาํนาจความรับผิดชอบใหเ้จา้หนา้ท่ีใน

ระดบัต่าง ๆ มีความเหมาะสม 

๓.๒.๒  การกาํหนดขอบเขตของงานและการแบ่งแยก

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน 

  -  มีความชดัเจน 

  -  มีความเหมาะสมกบัทกัษะความรู้ ความสามารถ   

๓.๒.๓  การกาํหนดอาํนาจในการอนุมติัในแต่ละระดบั 

  - เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

               -  แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ 

    ๓.๓  การสอบทานการดาํเนินงาน 

๓.๓.๑  การจดัใหมี้ระบบการสอบทานการปฏิบติังาน

ระหวา่งกนัอยา่งความเหมาะสม 

๓.๓.๒  การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริงกบั

แผนการปฏิบติังานท่ีวางไวมี้หลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม            

๓.๓.๓  การวเิคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือวธีิการ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัต่อเวลา 

   ๓.๔  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 

๓.๔.๑  การกาํหนดวธีิการควบคุมกระบวนการประมวลผล

ความเหมาะสมและเป็นระบบ 

๓.๔.๒  การจดัหา  การดูแลรักษา  และพฒันาระบบงานมี

ความเหมาะสม 
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รายการ ม/ีใช่ 
มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

 
๓.๔.๓  ระบบการจดัเก็บเอกสารในแต่ละประเภทเป็น

หมวดหมู่และสามารถตรวจสอบได ้

 ๓.๔.๔  การรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศการ

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีสาํคญั   มีการป้องกนัความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่

สมควร 

   ๓.๕  การควบคุมทรัพย์สินทีม่ตีวัตนและเอกสารหลกัฐาน 

๓.๕.๑  การจดัระบบการควบคุมทรัพยสิ์นประเภทเงินสด 

เอกสารสิทธิต่าง ๆ วสัดุ  อุปกรณ์และเคร่ืองใช้

สาํนกังานมีความปลอดภยั 

๓.๕.๒  การตรวจสอบทรัพยสิ์นต่าง ๆ มีการดาํเนินการ

อยา่งสมํ่าเสมอ 

๓.๕.๓  การจดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นเป็นปัจจุบนั 

๓.๕.๔  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

 -  มีความเหมาะสม 

              -  มีความปลอดภยั 

๓.๕.๕  มาตรการการรักษาและทาํลายเอกสารหลกัฐาน 

ต่าง ๆ มีความเหมาะสม 

  ๓.๖   การกาํหนดดชันีวดัผลการดาํเนินงาน 

๓.๖.๑  การกาํหนดตวัช้ีวดัผลสาํเร็จในการดาํเนินงานใน

แต่ละงานหรือแต่ละกิจกรรม 

              -  มีความชดัเจน 

               -  เป็นธรรม 

๓.๖.๒  เจา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์น

การติดตามผลการดาํเนินงาน 
 

สรุปผลการประเมนิด้านกจิกรรมการควบคุม         

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
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รายการ ม/ีใช่ 
มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/ 

ไม่ใช่ 
คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

 

๔. ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร 

    ๔.๑.  สารสนเทศ 

 ๔.๑.๑  การจดัระบบสารสนเทศในหน่วยงานสนองตอบ

ต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอและ

เหมาะสม 

 ๔.๑.๒  ระบบการจดัการและรวบรวมสารสนเทศใน

หน่วยงาน 

               -  มีความถูกตอ้ง 

  -  มีความครบถว้น 

 -  เป็นปัจจุบนั      

 ๔.๑.๓  การเขา้ถึงและการเรียกใชข้อ้มูลมีระบบการรักษา

ความปลอดภยัท่ีดี 

 ๔.๑.๔  ขอ้มูลท่ีไดรั้บทั้งจากแหล่งภายในและแหล่ง

ภายนอก 

 -  มีความถูกตอ้ง 

              -  ทนัต่อเวลา 

    ๔.๒  การส่ือสาร 

๔.๒.๑  การจดัระบบการส่ือสารภายในทั้งท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการมีความชดัเจน 

๔.๒.๒  การจดัช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสม 

๔.๒.๓  เจา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ตามระบบการควบคุมภายในเป็นอยา่งดี 

 
สรุปผลการประเมนิด้านสารสนเทศและการส่ือสาร       

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
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รายการ ม/ีใช่ 
มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/ 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 
 

   ๕. ด้านกจิกรรมการติดตามผล 

     ๕.๑  การตดิตามผล      

๕.๑.๑  การจดัระบบการติดตามผลระหวา่งการปฏิบติังาน

มีความต่อเน่ือง 

๕.๑.๒  การรายงานการติดตามผลการดาํเนินงานเสนอให ้            

๕.๑.๓  กระบวนการหรือวธีิการติดตามผลการดาํเนินงาน

มีการกาํหนด 

       -  อยา่งเป็นระบบ 

       -  เป็นท่ียอมรับ 

                     -  มีความต่อเน่ือง 

      ๕.๒.  การประเมนิผล 

๕.๒.๑  การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลมีความ

เหมาะสม 

๕.๒.๒  ผลการประเมินมีความถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิด้านกจิกรรมการตดิตามผล 

       เหมาะสม 

       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี……………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 15 
 



 

 
แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                        ประจําปี   
ภารกจิ  คือ                                                                                     
 

การประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน 
 

๑. ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
๒. ดา้นการประเมินความเส่ียง 
๓. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 
๔. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕. ดา้นกิจกรรมการติดตามผล 

 

 

ผลการประเมนิโดยรวม  
 
สรุปผลการประเมิน 
� เหมาะสม 

� ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ือง……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

ผู้ประเมินผล วนั เดือน ปีทีป่ระเมินผล  
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๓.  การประเมินผลเกีย่วกบักจิกรรมควบคุมเฉพาะด้านหรือเฉพาะงานใดงานหน่ึง  

 
 

 

 แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ด้านการเงินและบัญชี 

คณะ / สถาบนั / หน่วยงาน                    ประจําปี                                                                            
ภารกจิ / กจิกรรม                                                                                                              

รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๑.  การรับเงิน                             

๑.๑ ออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 

๑.๒ ใชใ้บเสร็จรับเงินทีละเล่มสาํหรับแต่ละหน่วยจดัเก็บเงิน 

๑.๓ ใบเสร็จรับเงินมีเลขลาํดบัเล่มท่ี และฉบบัท่ีพิมพไ์วล่้วงหนา้  

๑.๔ งานการเงินจดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

๑.๕ บนัทึกควบคุมใบเสร็จรับเงินทุกชนิดในทะเบียนคุม  

ใบเสร็จรับเงิน 

๑.๖ กรอกใบเสร็จรับเงินใหติ้ดสาํเนาทุกรายการ 

๑.๗ ใบเสร็จรับเงินท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นทุกรายการแลว้  

  หากมีการยกเลิกไดร้ะบุเหตุผลการยกเลิกไว ้

๑.๘ ใบเสร็จรับเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เก็บรักษาไวใ้นท่ีปลอดภยั  

๑.๙ การเบิกใชแ้ต่ละคร้ังผูเ้บิกไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๑.๑๐ ตน้ขั้วใบเสร็จรับเงินท่ีใชห้มดแลว้ ส่งคืนงานการเงินทนัที  

๑.๑๑ ใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิกหรือไม่ใช ้มีการขีดฆ่าและเก็บไว ้

  ครบชุด 

๑.๑๒  มีการแสดงใหท้ราบวา่ รับเงินตามใบเสร็จเลขท่ีใด ถึงเลข 

ท่ีใดจาํนวนรวมทั้งส้ินเท่าใด ใหด้า้นหลงัสาํเนา

ใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดทา้ยเม่ือนาํส่ง 

๑.๑๓ มีหลกัฐานลงช่ือรับส่งเงินระหวา่งกนั 

๑.๑๔ ระยะเวลาการส่งเงิน นาํส่งเจา้หนา้ท่ีการเงินในวนัท่ีรับเงิน

หรือวนัทาํการถดัไป 

๑.๑๕ มีการสรุปยอดเงินท่ีไดรั้บทุกวนั เม่ือส้ินเวลารับเงิน 

๑.๑๖ ใบเสร็จรับเงินท่ีไม่ใช ้เม่ือส้ินปีงบประมาณมีการปรุหรือ

เจาะรูหรือประทบัตราเลิกใชทุ้กชุด 

๑.๑๗ มีการกาํหนดวา่เช็คท่ีไดรั้บจะตอ้ง “ขีดคร่อม”สัง่จ่ายใน

นามหน่วยรับตรวจ 
๑.๑๘ มีการนาํเช็คท่ีรับไปข้ึนเงินสดหรือไม่ 

๑.๑๙  หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรับเงินในแผนการเงินแยกจากหนา้ท่ี

ต่อไปน้ี                                          
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

ก. บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ข. นาํเงินสดฝากธนาคาร 

ค. กระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

๑.๒๐  เงินท่ีไม่สามารถระบุท่ีมา ฝากเขา้ธนาคารในบญัชีพกัเพ่ือ

รอการตรวจสอบ 

๑.๒๑ กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือเงิน  

ขาดบญัชี 
 

สรุปผลการประเมนิการรับเงนิ 

     เหมาะสม 
         ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี……………………….  
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/
ไมใช่ 

 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๒.  การจ่ายเงิน 

๒.๑  มีระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินอยา่งชดัเจน 

๒.๒ การจ่ายเงินจ่ายเป็นเช็ค เวน้แต่รายจ่ายเลก็นอ้ยจ่ายจาก 

เงินสดยอ่ย 

๒.๓ เช็คท่ีไม่ใชไ้ดขี้ดฆ่าเพ่ือป้องกนัมิใหน้าํไปใชอี้ก 

๒.๔ การสัง่จ่ายเช็ค 

- กรณีสัง่ซ้ือ/จา้ง เช็คจ่ายใหเ้จา้หน้ี ไดอ้อกเช็คสัง่จ่ายใน

นามเจา้หน้ีขีดฆ่าคาํวา่ “หรือตามสัง่” หรือ “หรือผูถื้อ” 

ออกและขีดคร่อมดว้ย 

- กรณีจ่ายใหเ้จา้หน้ี นอกเหนือเจา้หน้ีสัง่ซ้ือ/จา้ง  

ใหขี้ดฆ่าคาํวา่ “หรือตามสัง่” หรือ “หรือผูถื้อ” ออก

หรือจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได ้

๒.๕  มีการเก็บรักษาเช็คซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชอ้ยา่งปลอดภยัและ

เหมาะสม 

๒.๖ การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสารหลกัฐานประกอบการ

จ่ายเงินครบถว้น  

๒.๗ มีการตรวจสอบหลกัฐานทุกคร้ัง ก่อนอนุมติัจ่ายวา่จ่ายได้

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี   
๒.๘   ผูเ้ขียนเช็คเป็นคนละคนกบัผูอ้นุมติัใบสาํคญัจ่าย 
๒.๙    มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการเบิกจ่าย มิใหบุ้คคลใด

บุคคลหน่ึง มีหนา้ท่ีรับผิดชอบมากกวา่หน่ึงลกัษณะงาน 

ดงัต่อไปน้ี     
ก. เก็บรักษาเงินสด 

ข. อนุมติัใบสาํคญัจ่ายเงิน 

ค. บนัทึกบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

๒.๑๐  มีการระบุวงเงินและผูมี้อาํนาจในการลงนามสัง่จ่ายเช็ค 

๒.๑๑  ไม่มีการลงลายมือในเช็คสัง่จ่ายเงินไวล่้วงหนา้ 

๒.๑๒  กาํหนดใหมี้ผูมี้อาํนาจลงนามในเช็คสัง่จ่ายมากกวา่

หน่ึงคน 

๒.๑๓  มีการส่งเช็คใหผู้ท้าํหนา้ท่ีจ่ายเช็คทนัทีเม่ือลงนามแลว้ 

มีการจาํกดัผูมี้สิทธิท่ีจบัตอ้งเช็ค 
๒.๑๔ การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เจา้หน้ีหรือผูไ้ม่มีสิทธิรับ    

    เงิน มีหนงัสือมอบฉนัทะของผูมี้สิทธิรับเงิน 
๒.๑๕ ไม่มีการกาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือการจา้งและ 

     การเงิน รับเงินแทนผูมี้สิทธิรับเงิน 
๒.๑๖  การกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินโดยโอนผา่นระบบธนาคาร

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการ 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/
ไมใช่ 

 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๒.๑๗  มีการประทบัตราจ่ายเงินแลว้ ในใบสาํคญัจ่ายและ

หลกัฐานการจ่าย 
 

 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมนิการจ่ายเงนิ 

      เหมาะสม 
           ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

          ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี……………………….  
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/
ไมใช่ 

 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

  ๓.  การเกบ็รักษาเงิน และนําเงินฝากธนาคาร             

๓.๑ มีสถานท่ีและตูนิ้รภยัสาํหรับเก็บรักษาเงินท่ีปลอดภยั 

๓.๒ มีกรรมการรักษาเงินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ี

ถูกตอ้งตามระเบียบ 
๓.๓ มีการจดัทาํรายงานเงินสดคงเหลือประจาํวนั 
๓.๔ การเก็บรักษาเงินถูกตอ้งตามระเบียบและอยูภ่ายในวงเงิน

เก็บรักษา 
๓.๕ ไม่มีเช็ค/ใบสาํคญัหรือใบยมืท่ีไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนตวัเงิน 
๓.๖  ผูรั้กษาเงินกบัผูท้าํบญัชีเงินสดเป็นบุคคลคนละคน 
๓.๗  กรรมการเก็บรักษาเงินไม่เคยมอบใหก้รรมการผูเ้ดียวถือ

กญุแจตูนิ้รภยัทั้งหมด 
๓.๘  ผูต้รวจสอบภายในหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบทาํการ

ตรวจนบัเงินสดโดยไม่บอกล่วงหนา้ 
๓.๙  มีการนาํเงินท่ีไดรั้บฝากธนาคารภายในวนัท่ีรับเงินหรือ

วนัทาํการถดัไป 
๓.๑๐ การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบท่ี

กาํหนดและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณบดี 
๓.๑๑ บญัชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ 
๓.๑๒ มีการกาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีรายงานใหผู้มี้อาํนาจทราบ

โดยเร็ว เม่ือทราบวา่มีเงินสูญหาย 
๓.๑๓ บญัชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ 
๓.๑๔ กรณีรับเช็คท่ีฝากคืนจากธนาคาร มีการลงบญัชีคุมและ

มีการติดตามทุกรายการ 
๓.๑๕ มีการรักษาสมุดคู่ฝาก ใบนาํฝากธนาคาร และตน้ขั้ว

เช็คใหเ้รียบร้อย 
๓.๑๖ มีการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
๓.๑๗ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

ธนาคาร โดยผูค้วบคุมดูแล 
๓.๑๘ มีการติดตามเช็คท่ีผูรั้บเงินยงัไม่ไดน้าํไปข้ึนเงินเป็น

เวลานาน 
 สรุปผลการประเมนิการเกบ็รักษาเงนิและนําเงนิฝากธนาคาร 

           เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………… 

……………………………………………………………………… 

ผูป้ระเมินผล………………………………………………………... 

ตาํแหน่ง………………………วนัเดือนปี…………………………. 
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รายการ 
ม/ี
ใช่ 

มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/ 

ไมใช่ 
คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๔.  การยมืเงินทดรองจ่าย 

๔.๑ ใบยมืเงินทดรองจ่ายไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อาํนาจตามระเบียบ

การยมืเงินทดรองจ่ายเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด

ตามระเบียบเท่านั้น    
๔.๒ ไม่อนุมติัใหย้มืเงินทดรองจ่าย หากยงัไม่ส่งใชเ้งินยมืทดรอง

จ่ายรายเก่า 

๔.๓ เงินยมืทดรองจ่ายท่ีเกินกาํหนดมีการเร่งรัดใหส่้งคืนตาม

ระเบียบ 

๔.๔ มีหลกัฐานการติดตามเงินยมืทดรองจ่ายท่ีคา้งนานเกิน

กาํหนด 

๔.๕ เม่ือไดรั้บเงินคืนหลกัฐานหกัลา้งยมืทดรองจ่าย มีการออก

ใบรับใบสาํคญัและบนัทึกการรับคืนในสญัญาการยมืเงิน

ทดรองจ่าย หรือใบคืนเงินทดรองจ่าย 
๔.๖ มีการเก็บรักษาสญัญาการยมืเงินทดรองจ่าย ท่ียงัไม่ส่งใชไ้ว ้
         อยา่งเป็นระเบียบในท่ีปลอดภยั 
๔.๗ มีการกระทบยอดบญัชีลูกหน้ีรายตวัหรือทะเบียนลูกหน้ี  

              กบับญัชีคุมลูกหน้ี  ทุกส้ินเดือน 
 
 
สรุปผลการประเมนิการยมืเงนิรองจ่าย 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………… 

……………………………………………………………………. 
 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/ 

ไมใช่ 
คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๕.  การบันทกึบัญชีและจัดทาํรายงานการเงิน                 

๕.๑  มีการตรวจสอบหลกัฐานการรับจ่ายเงิน ใหถู้กตอ้ง

ครบถว้น ก่อนบนัทึกบญัชี 
๕.๒ การรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด 
๕.๓ มีการเปรียบเทียบรายไดแ้ละรายจ่ายสะสมแต่ละปี เพ่ือ

ทราบการเปล่ียนแปลงท่ีผิดปกติ 
๕.๔ มีเอกสารประกอบหรือรายละเอียดการปรับปรุงรายการ 

บญัชีประกอบใบสาํคญัทัว่ไป 
๕.๕ บญัชีแยกประเภทมีการบนัทึกรายการถูกตอ้งและครบถว้น  

และเป็นปัจจุบนั 
๕.๖ สามารถติดตามตรวจสอบ (Audit Trail) รายการจาก

เอกสารประกอบรายการ หรือเอกสารเบ้ืองตน้ไปยงับญัชี

แยกประเภท  มีการกระทบยอดบญัชียอ่ยหรือทะเบียนกบั

บญัชีคุมยอดหรือบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

      ๕.๗   นโยบายการบญัชีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด      

๕.๘ มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบนัทึกบญัชีเป็นคร้ังคราว 

๕.๙ ขอ้มูลการระหวา่งเงินทุน/กองทุน ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการสอบ 

ยนัความถูกตอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ   

๕.๑๐ รายงานทางการเงินจดัทาํจากบญัชีแยกประเภท 

๕.๑๑ จดัทาํรายละเอียดประกอบ รายงานการเงินทุกส้ินเดือน 

๕.๑๒ มีการสะสางรายการคา้งนาน เพ่ือไม่เป็นภาระบญัชี  

๕.๑๓ รายงานการเงินจดัทาํข้ึนตรงตามความตอ้งการและทนัต่อ 

เวลา      

๕.๑๔ มีการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีการเงินและ 

บญัชี 

 

สรุปผลการประเมนิการบันทกึบัญชีและจดัทาํรายงานการเงนิ 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ………………………………… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ……………………… 

……………………………………………………………………… 
 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

  
คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน                  ประจําปี   
ภารกจิ  คือ                                                                                     
 

การประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี ผลการประเมิน 
๑. การรับเงิน 

๒. การจ่ายเงิน 

๓. การเขา้รักษาเงิน และนาํฝากธนาคาร 

๔. การเงินยมืทดรองจ่าย 

๕. การบนัทึกบญัชีและรายงานการเงิน 

 

 

ผลการประเมนิโดยรวม  

 
สรุปผลการประเมิน 
� เหมาะสม 

� ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ือง ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                            

         ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ผู้ประเมินผล วนั เดือน ปีทีป่ระเมินผล  

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน                                                                  หนา 24 
 



 
แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน              ประจําปี ………………………………  

ภารกจิ / กจิกรรม                                                                                                   
                                                    

รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๑. เร่ืองทัว่ไป                                

๑.๑ ความรับผิดชอบของการกาํหนดความตอ้งการหรือการขอ 

        อนุมติัจดัซ้ือ การจดัซ้ือ การรับพสัดุ แยกออกจากการเงิน

และการบญัชี 

๑.๒ การจดัซ้ือ แยกจากหนา้ท่ีการกาํหนดความตอ้งการหรือการ 

          ขออนุมติัจดัซ้ือ และการรับพสัดุ 

๑.๓ หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการเตรียมหลกัฐานเพ่ือชาํระค่า 

         พสัดุและการอนุมติัจ่ายเงิน แยกออกจากการบนัทึกการ

เบิกจ่ายเงินและบญัชีแยกประเภท 

๑.๔ มีการกาํหนดหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมสาํหรับแต่ละคนหรือ  

แต่ ละหน่วยงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารพสัดุ 

๑.๕ กรณีมีหน่วยงานกลางทาํหนา้ท่ีจดัหาพสัดุ ซ่ึงมีการกาํหนด 

        หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมและชดัเจนนอกจากน้ี

หากมีกรณีใหห้น่วยงานอ่ืนนอกจากหน่วยพสัดุจดัซ้ือหา

โดยตรง ไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน เช่น ประเภท

พสัดุท่ีใหจ้ดัหา วงเงินท่ีมีอาํนาจ เป็นตน้ 

๑.๖ ระบบการตรวจสอบเพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตาม 

        ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์กาํหนด 

 
 

สรุปผลการประเมินเร่ืองทัว่ไป 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง................………………… 
        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ..……………...... 
.................................................................. 
 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………….. 

ตาํแหน่ง………………………วนัเดือนปี…………………………. 
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รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๒.  การกาํหนดความต้องการ 

๒.๑  ผูใ้ชพ้สัดุ เป็นผูก้าํหนดความตอ้งการพสัดุการแจง้ความ

ตอ้งการพสัดุหรือขอใหจ้ดัหา (รายงานการขอจดัซ้ือหรือ

จา้ง) ไดร้ะบุรายการหรือประเภทพสัดุปริมาณพสัดุ 

กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการอยา่งละเอียดและชดัเจน 

๒.๒  มีการกาํหนดระยะเวลา การแจง้ความตอ้งการพสัดุหรือ

ขอใหจ้ดัหาไวอ้ยา่งเหมาะสม และเพียงพอสาํหรับการ

จดัหา เพ่ือป้องกนัการจดัหาโดยวธีิพิเศษ โดยอา้งความ

เร่งด่วน 

 
สรุปผลการประเมินการกาํหนดความตอ้งการ 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .................. ……… 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติม .........………………….............................. 
 
ผูป้ระเมินผล………………………………………………………. 

ตาํแหน่ง………………………วนัเดือนปี………………………… 

 

๓.  การจดัหา 

๓.๑ ผูรั้บผิดชอบในการจดัหา ดาํเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใส  

        และมีการแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม 
๓.๒ มีระเบียบจดัซ้ือจดัหาวสัดุท่ีเหมาะสม 
๓.๓ มีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา หรือผูเ้สนอ 

         งานแต่ละราย วา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
๓.๔ มีการตรวจสอบเงินงบประมาณหรือเงินทุนท่ีใชก่้อนการ 

         อนุมติัจดัซ้ือ 
๓.๕  มีการปิดประกาศประกวดราคาไวใ้นท่ีเปิดเผย และจดัส่ง 

        ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓.๖ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งบุคคลผูท้าํหนา้ท่ีรับซอง 

         ประกวดราคาและเปิดซองประกวดราคา 
๓.๗ มีการตรวจสอบ กรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานกระทาํ 

        การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมหรือกระทาํ

การโดยไม่สุจริต หรือไม่ พร้อมทั้งกาํหนดโทษ 
๓.๙ มีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณราคากลาง 
๓.๑๐ มีคู่มือเก่ียวกบัราคากลางเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและลด 

          โอกาสการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
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รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

สรุปผลการประเมินการจดัหา 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .................... 
     ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติม .........…………………..............................
........................ 
ผูป้ระเมินผล………………………………………………………. 

ตาํแหน่ง………………………วนัเดือนปี……………………….. 

 
 

๔.  การตรวจรับพสัดุ และบริการ 

๔.๑ พสัดุและบริการท่ีไดรั้บ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งกบั 

          สญัญาจดัซ้ือจดัจา้ง หรือใบสัง่ของ 
๔.๒ พสัดุท่ีสาํคญัหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดยคณะกรรมการ

การตรวจรับ หรือพสัดุท่ีมีคุณภาพพิเศษตรวจรับหรือให้

คาํปรึกษาโดยผูช้าํนาญการหรือ ผูท้รงคุณวฒิุในเร่ืองนั้น 

โดยเฉพาะ 
๔.๓ จดัทาํรายงานส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน เช่น มีรายละเอียดไม่เป็น  

                 ไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลง พสัดุไม่ได ้    

คุณภาพ พสัดุขาด หรือเสียหาย 
๔.๔ พสัดุท่ีไม่ถูกตอ้งตามสญัญาซ้ือหรือใบสัง่ของมีการคืนให ้

                 ผูข้ายทนัที 
๔.๕  เม่ือมีการคืนสินคา้ ไดน้าํเอกสารลดหน้ีจากผูข้ายมา

บนัทึกบญัชีโดยถูกตอ้งครบถว้น 
๔.๖ มีการแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัที ท่ี 

                 พบวา่การบริการไม่ถูกตอ้ง  
๔.๗ การตรวจรับพสัดุ และบริการมีการจดัทาํเป็นลายลกัษณ์ 

                 อกัษร 

 

สรุปผลการประเมินการตรวจรับพสัดุและบริการ 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ..................... 
       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม .........…………… 

ผูป้ระเมินผล………………………………………………………. 

ตาํแหน่ง………………………วนัเดือนปี……………………….. 
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รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๕.  การควบคุมและการเกบ็รักษา 

๕.๑  มีการใชห้มายเลขทะเบียนครุภณัฑ ์และจดัทาํทะเบียนถูก    

ตอ้งตามระเบียบและเป็นปัจจุบนั 
๕.๒ สถานท่ีจดัเก็บพสัดุเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
๕.๓ มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ี

สาํคญั และมูลค่าสูง ไม่ใหสู้ญหาย 
๕.๔ มีการติด หรือเขียนรหสัครุภณัฑไ์วท่ี้ทรัพยสิ์นทุกรายการ 
๕.๕ มีการบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
๕.๖ มีการจดัเก็บขอ้มูลและเอกสารป้องกนัทรัพยสิ์นไวอ้ยา่ง

เหมาะสม 
๕.๗ มีการตรวจนบัทรัพยสิ์นทุกส้ินปีงบประมาณ 
๕.๘ มีการเปรียบเทียบยอดจาการตรวจนบัทรัพยสิ์นกบั

ทะเบียนคุม และหรือบญัชีทรัพยสิ์น 
๕.๙ มีการจดัทาํรายงานผลการตรวจนบัทรัพยสิ์น 
๕.๑๐  มีการกาํหนดวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นสูญหายการ

โอนและจาํหน่ายทรัพยสิ์นหรือไม่ 
๕.๑๑  มีทรัพยสิ์นท่ีไม่ตอ้งใชง้าน 

 

สรุปผลการประเมินการและการเก็บรักษา 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง ..................... 
       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม .........…………… 
............................……………………………….. 
 
ผูป้ระเมินผล………………………………………………………. 

ตาํแหน่ง………………………วนัเดือนปี………………………… 
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รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๖.  การจาํหน่ายพสัดุ 

๖.๑ มีการลงบญัชี / ทะเบียนทนัทีท่ีมีการจาํหน่ายพสัดุออกไป 
๖.๒ กรณีมีการจาํหน่ายพสัดุเป็นสูญ ไดรั้บการอนุมติัโดยผูมี้

อาํนาจ 
 

สรุปผลการประเมินการและการเก็บรักษา 

       เหมาะสม 
       ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง .....................…. 

       ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม .........…………… 
............................……………………………….. 
 

ผูป้ระเมินผล………………………………………………………. 

ตาํแหน่ง………………………วนัเดือนปี……………………….. 
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แบบสรุปการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน           ประจําปี   
ภารกจิ / กจิกรรม                                         .          
 

 

การประเมินผลการควบคุมภายในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

ผลการประเมิน 

๑. เร่ืองทัว่ไป 

๒. การกาํหนดความตอ้งการ 

๓. การจดัหา 

๔. การตรวจรับ 

๕. การควบคุมและการเก็บรักษา 

๖. การจาํหน่ายพสัดุ 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม  
 
สรุปผลการประเมิน 
� เหมาะสม 

ควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ือง................................................................................. ................................... 
� ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ ........ …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. . 
............................................................... ............................................................... ................................

............................... ............................................................... ............................................................... 

............................................................... ............................................................... ................................

............................... ............................................................... ............................................................... 

............................................................... ............................................................... ................................

............................... ............................................................... ............................................................... 

............................................................... ............................................................................................ 

ผู้ประเมินผล วนั เดือน ปีทีป่ระเมินผล  
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๔.  การประเมินผลเกีย่วกบักจิกรรมควบคุมโดยรวมของส่วนงาน  

 
 

 

 แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
 

คณะ / สถาบนั / หน่วยงาน                    ประจําปี                                                                            
ภารกจิ / กจิกรรม                                                                                                              

รายการ มใีช่ 
ม/ีใช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม/ี 
ไม่ใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๑. ผูบ้ริหารมีการใหน้โยบายการบริหารงานแก่หน่วยงาน

อยา่งชดัเจน 
๒. วตัถุประสงคร์ะดบัส่วนงานมีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน

และมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจของส่วนงาน 
๓. วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรมมีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน

และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์ะดบัส่วนงาน 
๔. ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึนครอบคลุมภารกิจ

ของส่วนงาน 
๕. ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม

กบัหน่วยงาน 
๖. การจดัวางระบบการควบคุมภายในส่วนงานเป็นไปตาม

ระเบียบหรือมาตรฐานหรือหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีทาง

ราชการกาํหนด 
๗. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัและเห็นชอบในการจดัใหมี้

ระบบการควบคุมภายในข้ึนในส่วนงาน 
๘. เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัใหมี้

ระบบการควบคุมภายในข้ึนในแต่ละส่วนงาน 
๙. เจา้หนา้ท่ีทุกคนไดรั้บการช้ีแจงใหท้ราบเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายใน 
๑๐. ระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดข้ึนไดมี้การนาํไปสู่

การปฏิบติังานตามปกติของส่วนงาน 
๑๑. กระบวนการปฏิบติังานสามารถบรรลุไดต้าม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
๑๒. การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 
๑๓. ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

๑๔. เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๑๕. การมอบอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหแ้ก่

เจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสมและชดัเจน 
๑๖. การจดัทาํเอกสารหรือคู่มือการปฏิบติังานต่าง ๆ มีความ

เหมาะสม 
๑๗. การใชท้รัพยากรของส่วนงานมีประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า 
๑๘. ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของส่วนงานมีการใชแ้ละดูแลรักษา

อยา่งสมประโยชน์และปลอดภยั 
๑๙. ระบบสารสนเทศของส่วนงานมีความถูกตอ้งและ

น่าเช่ือถือ 
๒๐. เจา้หนา้ท่ีของส่วนงานสามารถรับทราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัต่อ

เวลา 
๒๑. ช่องทางการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังานมีความเหมาะสม 
๒๒. การปฏิบติังานการติดต่อและประสานงานท่ีดีภายใน

ส่วนงาน เพื่อใหเ้กิดผลสาํเร็จไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์

วางไว ้
๒๓. ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการนาํระบบการควบคุมภายใน

มาใชใ้นส่วนงานมีความเหมาะสมและคุม้ค่ากบั

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
๒๔. ความเส่ียงหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดมี้การ

ป้องกนัหรือลดลงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
๒๕. การติดตามและประเมินผลการดาํเนินการใน ๒ 

รูปแบบดงัน้ี 
(๑) ประเมินผลการควบคุมดว้ยตนเอง 
(๒) ประเมินผลการควบคุมอยา่งเป็นอิสระ            
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รายการ 
มี /
ใช่ 

มใีช่แต่ต้อง

ปรับปรุง 
ไม่ม ี/
ไมใช่ 

คาํอธิบายเพิม่เตมิ 

 
สรุปผลการประเมนิกจิกรรมโดยรวม 

     เหมาะสม 
         ควรแกไ้ขปรับปรุงในเร่ือง …………………………………. 

…………………………………………………………………… 

        ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

ผูป้ระเมินผล……………………………………………………… 

ตาํแหน่ง……….............................……………… 

วนัเดือนปี………………………. 
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