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  รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน           ปย.๑/๑                             
ชื่อส*วนงานย*อย พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�

ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕.

องค�ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข�อสรุป

๑. สภาพแวดล�อมการควบคุม
    ผู�บริหารได�สร�างบรรยากาศของการควบ
คุมเพื่อให�เกิดทัศนคติที่ดีต*อการควบคุมภายใน
โดยให�ความสําคัญกับความซื่อสัตย� จริยธรรม

 สภาพแวดล�อมการควบคุมในภาพรวม 
เหมาะสม ทําให�การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล แต*อย*างไรก็ตาม บางครั้งยังพบ
ข�อผิดพลาดของข�อมูลที่ใช�ในการทํา

686868

โดยให�ความสําคัญกับความซื่อสัตย� จริยธรรม
และความโปร*งใสในการดําเนินงาน มีการ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจนให�พิพิธภัณฑ�ฯมีการ
พัฒนานิทรรศการที่มีความถูกต�อง น*าสนใจ มี
ประสิทธิภาพในการส*งถ*ายความรู�ทางด�าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี่ให�กับผู�เข�าชม 
ผู�ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต*อการควบคุมภายใน
และให�ความสําคัญต*อกระบวนการพัฒนาฯ

ข�อผิดพลาดของข�อมูลที่ใช�ในการทํา
นิทรรศการอยู*บ�าง เนื่องจาก 
-ระยะเวลาในการทํางานกระชั้นชิดทําให�มี
เวลาในการตรวจทานน�อยลง
- ศักยภาพของนักวิชาการที่ไม*ใช*ผู�เชี่ยวชาญ
ในหัวข�อนิทรรศการบางเรื่อง



                        ชื่อส*วนงานย*อย พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�                     ปย. ๑/๒
รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕...

องค�ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข�อสรุป

๒. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงค�และเปCาหมายของ 
พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�ระดับกิจกรรม ชัดเจน

        พิพิธภัณฑ�ฯยังไม*มีกลไกในการจัด 
การกับความเสี่ยงในเรื่องข�อมูลที่นําเสนอยัง
ไม*สามารถกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เข�าชมได�

696969

พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�ระดับกิจกรรม ชัดเจน
สอดคล�องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค�ของ 
อพวช. ผู�บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งปHจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบกับการบรรลุ
วัตถุประสงค�ของพิพิธภัณฑ�ฯ มีการวิเคราะห�
ความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ
ควบคุมที่กําหนดเพื่อปCองกันหรือลดความเสี่ยง 

ไม*สามารถกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เข�าชมได�
ซึ่งความเสี่ยงนี้เกิดจากปHจจัยภายใน คือ
นักวิชาการทีเกี่ยวข�องยังไม*เข�าใจเทคนิค
การสืบค�นข�อมูลและเข�าถึงแหล*งข�อมูลที่
ถูกต�อง น*าเชื่อถือ ทันสมัย น*าสนใจ และยัง
ไม*เข�าใจหลักการเขียนแผ*นปCายนิทรรศการ
ให�เปEนที่น*าสนใจเพื่อที่จะกระตุ�นการเรียนรู�
ของผู�เข�าชมได�



                         ชื่อส*วนงานย*อย พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�                     ปย. ๑/๓
รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕...
องค�ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข�อสรุป

๓.กิจกรรมการควบคุม
          มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ให�ความ
มั่นใจว*ามีการควบคุมที่ดีในภาพรวม ได�แก* 

๓.๑ มีระบบตรวจสอบข�อมูลแผ*นปCาย

        กิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสม
เพียงพอที่จะควบคุมคุณภาพของข�อมูลให�มี
ความถูกต�อง พิพิธภัณฑ�ฯได�กําหนดให�
กิจกรรมการควบคุมทุกๆหัวข�อเปEนส*วนหนึ่ง

707070

๓.๑ มีระบบตรวจสอบข�อมูลแผ*นปCาย
นิทรรศการก*อนการจัดแสดงทุกครั้ง
     ๓.๒ ให�ผู�เชี่ยวชาญจากหน*วยงาน
ภายนอกช*วยตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูล 
     ๓.๓ ทดสอบความเข�าใจของผู�เข�าชมว*า
ตรงกับที่ผู�เขียนต�องการจะสื่อสารหรือไม*โดย
นําข�อความที่จะปรากฏบนแผ*นปCาย
นิทรรศการไปทดลองให�ผู�เข�าชมลองอ*านก*อน

กิจกรรมการควบคุมทุกๆหัวข�อเปEนส*วนหนึ่ง
ของกระบวน การพัฒนานิทรรศการที่มีความ
จําเปEนอย*างยิ่งที่ผู�บริหารและหัวหน�างาน
กํากับดูแลให�มีการปฏิบัติตามโดยเคร*งครัด 

 
   



                         ชื่อส*วนงานย*อย พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�                     ปย. ๑/๔
รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕

องค�ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข�อสรุป

๔ สารสนเทศและการสื่อสาร
        มีระบบข�อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่อง
กับการค�นคว�าวิจัยและจัดทําข�อมูลสําหรับ

    การใช�ระบบสารสนเทศเพียงพอในการ
ค�นคว�าวิจัยและจัดทําข�อมูลแผ*นปCาย
นิทรรศการ แต*ยังขาดการจัดเก็บข�อมูลที่เปEน

717171

กับการค�นคว�าวิจัยและจัดทําข�อมูลสําหรับ
แผ*นปCายนิทรรศการทั้งจากหน*วยงานภายใน
และภายนอกที่เปEนประโยชน�และเหมาะสมต*อ
ความต�องการของผู�ใช� มีการสื่อสารอย*างชัด 
เจนให�ผู�ที่เกี่ยวข�องเข�าใจบทบาทหน�าที่ของ
ตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีการรับฟHง
ความคิดเห็นและพิจารณาข�อร�องเรียนจาก
ภายนอก เช*น ผู�เชี่ยวชาญในสาขาต*างๆ  
ผู�เข�าชมนิทรรศการ 

นิทรรศการ แต*ยังขาดการจัดเก็บข�อมูลที่เปEน
ระบบ

 
   



                         ชื่อส*วนงานย*อย พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�                     ปย. ๑/๕
รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน

 ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕
...องค�ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข�อสรุป

๕. การติดตามประเมินผล
         - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดําเนินงานและรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบ
ตามสายงานเปEนลายลักษณ�อักษร

    
            มีการติดตามการปฏิบัติงานให�เปEน 
ไปตามแผน และวัตถุประสงค�ของพิพิธภัณฑ�ฯ 
อย*างสม่ําเสมอและต*อเนื่อง แต*ยังต�องพัฒนา

727272

ตามสายงานเปEนลายลักษณ�อักษร
         - มีการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
ไว�อย*างต*อเนื่องและสม่ําเสมอ  
         - มีการประเมินผลความเพียงพอ และ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการ
บรรลุวัตถุประสงค�ของพิพิธภัณฑ�ฯโดยการ
ประเมินตนเอง

อย*างสม่ําเสมอและต*อเนื่อง แต*ยังต�องพัฒนา
ระบบการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค�
เรื่องประสิทธิภาพของแผ*นปCายนิทรรศการ  



ปย.๑/๖
ผลการประเมินโดยรวม
มีโครงสร�างการควบคุมภายในครบ 5 องค�ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทําให�การ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค� แต*อย*างไรก็ตามมีบางองค�ประกอบที่ต�อง
ปรับปรุงคือ

๑. สภาพแวดล�อมการควบคุมที่ทําให�การวิจัยค�นคว�าข�อมูลและการจัดทําข�อมูลสําหรับแผ*น
ปCายนิทรรศการไม*สามารถกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เข�าขมได� เนื่องจากข�อมูลไม*ถูกต�อง ไม*
น*าเชื่อถือ ไม*น*าสนใจ ล�าสมัย เพราะ

737373

น*าเชื่อถือ ไม*น*าสนใจ ล�าสมัย เพราะ
๑.๑ ขาดนักวิชาการที่เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร�บางสาขาทําให�การวิเคราะห�ข�อมูล 

และ/หรือการเลือกใช�ข�อมูลผิดพลาดได� ควรส*งนักวิชาการเข�ารับการอบรม สัมมนาเชิง
วิชาการ หรืออบรมระยะสั้น

๑.๒ การจัดช*วงเวลาในการทํางานวิจัยค�นคว�าข�อมูลและจัดทําข�อมูลสําหรับแผ*นปCาย
นิทรรศการควรพิจารณาให�เหมาะสมกับปริมาณงาน
     ๒. การประเมินความเสี่ยงข�อมูลที่นําเสนอยังไม*สามารถกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เข�าชมได� 
เนื่องจาก นักวิชาการทีเกี่ยวข�องยังไม*เข�าใจเทคนิคการสืบค�นข�อมูลและเข�าถึงแหล*งข�อมูลที่
ถูกต�อง น*าเชื่อถือ ทันสมัย น*าสนใจ และยังไม*เข�าใจหลักการเขียนแผ*นปCายนิทรรศการให�เปEนที่



ปย.๑/๗
น*าสนใจเพื่อที่จะกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เข�าชมได� พิพิธภัณฑ�ฯควรปรับปรุงคู*มือให�มี
รายละเอียดในแต*ละหัวข�อมากขึ้นและประชุมชี้แจงการใช�คู*มือแก*นักวิชาการที่เกี่ยวข�องเพื่อ
ความเข�าใจต*อการนําไปปฏิบัติงาน  อีกทั้งควรมีการอํานวยความสะดวกในการเข�าถึงแหล*ง 
ข�อมูลต*างๆที่น*าเชื่อถือ น*าสนใจ และทันสมัย
๓. สารสนเทศและการสื่อสาร ยังขาดการจัดเก็บข�อมูลที่เปEนระบบ พิพิธภัณฑ�ฯควรจัดทําฐาน 
ข�อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบอิเลกโทรนิคเพื่อเปEนประโยชน�ต*องานค�นคว�าข�อมูล
๔. การติดตามประเมินผล ยังต�องพัฒนาระบบการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค�เรื่อง

747474

๔. การติดตามประเมินผล ยังต�องพัฒนาระบบการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค�เรื่อง
ความรู�ความเข�าใจของผู�เข�าชมที่ได�จากการอ*านแผ*นปCายนิทรรศการ

                            ลายมือชื่อ.......................................
                                      (นายสุวรงค� วงษ�ศิริ)

                                   ตําแหน*ง  ผู�อํานวยการพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�
                                    วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕



ตัวอย�างปย.๒
ในชีวติประจําวันในชีวติประจําวัน
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

/วัตถุประสงค�
 (๑)

การควบคุม
ที่มีอยู*

 (๒)

การประเมิน
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่เหลอือยู*

 (๔)

แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม

(๕) 

กําหนด
เสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)

กิจกรรม
การผ*าตัดเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ
วัตถุประสงค�
เพื่อให�คนไข�รอด
ชีวิตและสามารถ
มีชีวิตอยู*ได�แบบ
คนปกติ

ขั้นตอนของการ
รักษา
๑. ตรวจสุขภาพ
ร*างกายของคนไข�
ว*ามีภาวะอื่น
แทรกซ�อนหรือไม* 
เช*นความดัน การ
ทํางานของปอด 
ตับ ไต

คณะแพทย�ได�
ปฏิบตัิตาม
ขั้นตอนที่มีอยู*ทั้ง
 ๔ ข�อแล�ว แต*มี
ปHญหาคนไข�มี
ภาวะไตวายเฉียบ
พลัน หัวใจทํางาน
ได�เพียง ๓๐% ไม*

โอกาสที่คนไข�จะ
เสียชีวิตมี ๑๐%
ถึงแม�ว*าจะมีชีวิต
รอดก็อาจจะไม*
ปกติเหมือนเดิม 
เพราะ นอกจาก
ลิ้นหัวใจตีบ ๒ ลิ้น
ด�านซ�ายห�องบน

ถ�าจะขจัดความเสี่ยงให�เปEน
ศูนย� (Terminate Risk)
ล�มเลิกกิจกรรมนี้โดยไม*ผ*าตัด 
รักษาโดยการกนิยา
ถ�าจะควบคุมความเสี่ยงให�อยู*
ในระดับที่รับได� (Treat Risk)
ฟอกไตแบบค*อยเปEนค*อยไป
ในคืนก*อนการผ*าตดั เพื่อให�

ภายในเดือน 
ก.ย. ๒๕๕๕
คณะแพทย� 
และ คนไข� 

การผ*าตัด
จะต�อง
ได�รับการ
ยินยอม
จากคนไข�

คนปกติ ตับ ไต
๒. ตรวจสอบการ
ทํางานของหัวใจ
และบันทึกทุกวัน
๓.ถ�ามีภาวะแทรก     
ซ�อนอื่นๆต�อง รักษา
ให�ปกติก*อนการ
ผ*าตัด
๔. ควบคุมดูแลให�
คนไข�มีสุขภาพที่
แข็งแรงก*อนการ
ผ*าตัด
  

ได�เพียง ๓๐% ไม*
สามารถที่จะสบู
ฉีดเลือดให�ไป
เลี้ยงร*างกายได�
ต�องรีบผ*าตัด
เปลี่ยนลิน้หัวใจ
ด*วน

ด�านซ�ายห�องบน
และล*างทําให�
หัวใจทํางานได�
เพียง  ๓๐% แล�ว 
ยังมีภาวะไตวาย
เฉียบพลนัทําให�
เลือดเสีย ถ�าผ*าตดั
คนไข�อาจทนไม*
ไหวทําให�เสียชีวิต
ได�

ในคืนก*อนการผ*าตดั เพื่อให�
เลือดดี คนไข�จะได�แข็งแรง 
แล�วผ*าตัดเช�าวันรุ*งขึ้น



กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

/วัตถุประสงค�
 (๑)

การควบคุม
ที่มีอยู*

 (๒)

การประเมิน
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่เหลอือยู*

 (๔)

แผนการปรับปรุงการ
ควบคุม

(๕) 

กําหนด
เสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)

การซกัผ�า
วัตถุประสงค�
๑.เพื่อให�ผ�ามี
ความสะอาด
๒.เพื่อให�ผ�ามีกลิ่น
หอม

ขั้นตอน
๑.แยกผ�าสีและผ�า
ขาว
๒. ผสมผงซักฟอก
ลงในน้ําตามอัตรา 
ส*วนทีก่ําหนดบน
กล*อง และนําผ�า
ลงแช*ทิ้งไว�สกัพัก

ได�ปฏิบตัิตาม
ขั้นตอนที่๑ – ๕ 
แล�วผ�ามีกลิน่หอม 
แต*ยังมีเสื้อตัวหนึ่ง
ที่มีรอยเป��อน
เหลืออยู*

ยังมีเสื้อที่มีรอย
เป��อนที่ซักไม*
ออกเหลอือยู*
เนื่องจาก
 เปEนคราบฝHง
แน*นที่ซักด�วย
ผงซักฟอกธรรม

ถ�าเสื้อตัวนี้เปEนตัวโปรด
คุณต�องควบคุมความเสี่ยง
ให�อยู*ในระดับที่รับได� 
(Treat Risk) โดย
๑.เลือกน้ํายาหรือครีมขจัด
คราบแบบพิเศษทา
เฉพาะที่

ภายใน ๑ 
สัปดาห� 
หลังจากที่
ทราบว*าเสื้อ
ยังมีคราบฝHง
แน*นอยู*/
เจ�าของเสื้อ

เจ�าของ
เสื้อซักเอง

ลงแช*ทิ้งไว�สกัพัก
๓. ขยี้ผ�าให�ทั่วใน
น้ําผสมผงซกัฟอก
๔. แล�วซักด�วยน้ํา
สะอาดจนหมด
ฟองผงซักฟอก 
๕. บิดผ�าแล�วนํา
ขึ้นตาก

ผงซักฟอกธรรม
ดาไม*สามารถ
ขจัดคราบฝHง
แน*นนั้นได� 

เฉพาะที่
๒. ส*งให�ร�านซักแห�งที่มี
ความชํานาญจัดการ 

แต*ถ�าเปEนเสื้อที่คุณไม*ได�
สนใจมากคุณอาจจะเลอืก
ขจัดความเสี่ยงให�เปEนศูนย� 
(Terminate Risk) โดย
ยุติกิจกรรมการซักแล�วไม*
นํามาใส*อีก
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กระบวนการปฏิบตัิงาน
และ

วัตถุประสงค�
ของการควบคุม 

(๑)

การควบคุม
 ที่มีอยู*

(๒)

การประเมนิ
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู*

(๔)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๕)

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ

(๖)

หมาย
เหตุ

(๗)

โครงการ 
การวิจัยค�นคว�าข�อมูลและ
การจัดทําข�อมูลสําหรับ
แผ*นปCายนิทรรศการ

๑. คู*มือการวิจัย
ค�นคว�าข�อมูลและการ
จัดทําข�อมูลสําหรับ
แผ*นปCายนิทรรศการ

๑. นักวิชาการได�
ปฏิบัติตามคู*มือและ
จัดทําแผ*นปCาย
นิทรรศการ 

ยังมีข�อมูลบางข�อมูลที่
ไม*ถูกต�องชัดเจน ไม*น*า 
เชื่อถือ ไม*น*าสนใจและ
ไม*ทันสมัย เนื่องจาก

ชื่อส*วนงานย*อย..พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�..
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
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แผ*นปCายนิทรรศการ
วัตถุประสงค�
 เพื่อให�พิพิธภัณฑ�
วิทยาศาสตร�พัฒนา
นิทรรศการที่มีข�อมูลที่
ถูกต�อง ชัดเจน น*าเชื่อถือ
น*าสนใจ ทันสมัย สามารถ
กระตุ�นการเรียนรู�ด�าน
วิทยาศาสตร�สําหรับผู�เข�า
ชมได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

แผ*นปCายนิทรรศการ
๒. ตรวจสอบความถูก
ต�องของข�อมูลโดย
ผู�เชี่ยวชาญในสาขา
ที่เกี่ยวข�องจากหน*วย
งานภายนอก

๓. มีกลุ*มผู�เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาต*างๆของ 
อพวช.ตรวจสอบข�อ 
มูลบนแผ*นปCาย
นิทรรศการก*อนการจัด
แสดงทุกครั้ง

นิทรรศการ 
๒.ได�ส*งข�อมูลให�
ผู�เชี่ยวชาญใน
สาขาที่เกี่ยวข�อง
จากหน*วยงาน
ภายนอกตรวจสอบ
ความถูกต�อง
๓. มีการตรวจสอบ
ข�อมูลบนแผ*นปCาย
นิทรรศการก*อนการ
จัดแสดงทุกครั้งโดย
กลุ*มผู�เชี่ยวชาญใน
สาขาต*างๆของ 
อพวช.

ไม*ทันสมัย เนื่องจาก
๑. นักวิชาการขาด
ความเชี่ยวชาญใน
วิทยาศาสตร�บางสาขา
ทําให�การวิเคราะห�
ข�อมูล/เลือกใช�ข�อมูล
อาจเกิดความผิดพลาด

๒. ระยะเวลาในการ
ทํางานวิจัย ค�นคว�า
ข�อมูลและจัดทําข�อมูล
สําหรับแผ*นปCาย
นิทรรศการ กระชั้นชิด
 ทําให�มีเวลาในการ

๑.เพิ่มศักยภาพของนัก
วิชาการโดยการส*งเข�า
รับการอบรม สัมมนา
เชิงวิชาการ หรืออบรม
ระยะสั้น

๒. ทบทวนการจัดช*วง
เวลาในการทํางานวิจัย
ค�นคว�าข�อมูลและจัดทํา
ข�อมูลสําหรับแผ*นปCาย
นิทรรศการควร
พิจารณาให�เหมาะสม

๑.มีการอบรม
ด�านวิชาการ
อย*างต*อเนื่องทุก
ป:ตั้งแต*ป:งบประ 
มาณ ๕๖/อุมา
ภรณ� และ
อานภุาพ
(ให�ใส*ตําแหน*ง)
๒. ภายใน
ป:งบประมาณ 
๕๖/ ใครเปEนผู�มี
อํานาจในการที่
จะทบทวนการจัด
ช*วงเวลา?



กระบวนการปฏิบตัิงาน
และ

วัตถุประสงค�
ของการควบคุม 

(๑)

การควบคุม
 ที่มีอยู*

(๒)

การประเมนิ
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู*

(๔)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๕)

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)

๔. มีการทดสอบประ
สิทธิภาพของข�อมูลบน
แผ*นปCายนิทรรศการ
ในการกระตุ�นการเรียน

๔.ทดสอบประสิทธิ
ภาพของข�อมูลบน
แผ*นปCายนิทรรศการ
โดยทดลองให�ผู�เข�า

๓. ข�อจํากัดในการ
เข�าถึงแหล*งข�อมูลที่มี
คุณภาพบางแหล*งต�อง
เสียค*าใช�จ*ายในการ

๓.รวบรวมฐานข�อมูล
เชิงวิชาการในรูป
แบบelectronic 
และ รวบรวม Link

๓. เริ่มพัฒนา
ฐานข�อมูลเชิง
วิชาการให�แล�ว
เสร็จเดือน

ชื่อส*วนงานย*อย..พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�..
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
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ในการกระตุ�นการเรียน
รู�ของผู�อ*าน

โดยทดลองให�ผู�เข�า
ชมลองอ*านก*อนที่
จะจัดพิมพ�จริงเพื่อ
ดูว*าผู�เข�าชมเข�าใจ
ตรงกับที่ผู�เขียนต�อง
การจะสื่อสาร?

เสียค*าใช�จ*ายในการ
จัดซื้อข�อมูล

๔. นักวิชาการทีเกี่ยว 
ข�องยังไม*เข�าใจเทคนิค
การสืบค�นข�อมูล และ
เข�าถึงแหล*งข�อมูลที่
ถูกต�อง น*าเชื่อถือ 
ทันสมัย น*าสนใจ และ
ยังไม*เข�าใจหลักการ
เขียนแผ*นปCาย
นิทรรศการให�เปEนที่น*า 
สนใจเพื่อที่จะกระตุ�น

และ รวบรวม Link
ของ website ต*างๆ
ที่เปEนประโยชน�ต*อ
งานค�นคว�าข�อมูล

๔. ควรปรับปรุงคู*มือ
ให�มีรายละเอียดใน
แต*ละหัวข�อให�มาก
ขึ้นและประชุมชี้แจง
การใช�คู*มือแก*นักวิชา
การที่เกี่ยวข�องเพื่อ
ความเข�าใจต*อการ
นําไปปฏิบัติงาน

เสร็จเดือน
ธันวาคม  ๒๕๕๕/
อุมาภรณ� และ
อานภุาพ
(ให�ใส*ตําแหน*ง)
๔. ภายใน
ป:งบประมาณ ๕๖/
ใครเปEนผู�มีอํานาจ
ในการปรับปรุง
คู*มือ



กระบวนการปฏิบตัิงาน
และ

วัตถุประสงค�
ของการควบคุม 

(๑)

การควบคุม
 ที่มีอยู*

(๒)

การประเมนิ
ผลการควบคุม

(๓)

ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู*

(๔)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๕)

กําหนดเสร็จ/
ผู�รับผิดชอบ

(๖)

หมายเหตุ

(๗)

อีกทั้งควรมีการอํา
นวยความสะดวกใน
การเข�าถึงแหล*งข�อ 
มูลต*างๆที่ถูกต�อง น*า

ชื่อส*วนงานย*อย..พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�..
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
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ปย.๒/๓

                                                                

ชื่อผู�รายงาน....................................................

                   (นายสุวรงค� วงษ�ศิริ)  
    ตําแหน*งผู�อํานวยการพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�
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มูลต*างๆที่ถูกต�อง น*า
เชื่อถือ น*าสนใจ และ
ทันสมัย


