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คํานํา 

 ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกําหนดขึ้นภายใต้ความเช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ด้านสังคมและการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดให้เป็นนโยบายการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย  ในฐานะหน่วยรับตรวจมหาวิทยาลัยได้จดัให้มีการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ  ตาม
พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดเป้าประสงค์ให้กิจกรรมการควบคุม
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของงานประจํา และให้เป็นความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกลไกของการบรรลุเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่
ดีตามท่ีได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กองกลาง สํานักงานอธิการบดีได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในของกองกลาง 
เพ่ือทําหน้าที่กํากับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนได้ดําเนินการติดตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 
องค์ประกอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ทํางานวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานและการจัดทําแผนและรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีการ
ปรับปรุงระเบียบและกระบวนงานของการดําเนินงานของระบบงานต่างๆ  ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อความสําเร็จโดยรวมของภารกิจหลักกองกลาง เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเกิด
การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กําหนดได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
 
                    (นายธัญญา  ภักดี) 
                 ผู้อํานวยการกองกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
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1.1  ข้อมูลท่ัวไปของกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

 เม่ื อ ปี  พ .ศ .2509 ได้ มี ป ระกาศ สํ า นั กน ายก รัฐมนต รี เกี่ ย วกั บก ารแ บ่ งส่ วน ราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดน้ันเป็นต้นมา โดยการ
แบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ 

1. แผนกสารบรรณ 

2. แผนกการเจ้าหน้าที่ 

3. แผนกคลัง 

4. แผนกบริการการศึกษา 

5. แผนกอาคารและสถานท่ี 

 ในเบ้ืองต้นไม่มีสํานักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสํานักงานช่ัวคราว จนถึง
ปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาอยู่สํานักงานอธิการบดี อาคาร 
1  จนถึงปัจจุบัน 
 ในปี พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมถึง 
ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรม
ของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานอธิการบดีออก เป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กอง
สวัสดกิาร กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เล้ียงสัตว์ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องและเพ่ิมประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการในภารกิจ
ต่าง ๆ กองกลางเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
โดยในปี 2554 กองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จํานวน 5 งาน ประกอบด้วย 

1. งานสารบรรณ 

2. งานบริการยานพาหนะ 

3. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 

4. งานเลขานุการผู้บริหาร 

5. งานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

พัฒนาการของกองกลาง 
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 กองกลาง มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาและ
ปรับปรุงของคณะ/หน่วยงานอ่ืน ๆ ดังน้ี 

1.  การสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงาน มีการ
จัดกิจกรรม โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง ทําให้ผลงานต่างๆในระดับคณะ 
หน่วยงานส่งผ่านเข้ามาสู่ระบบประชาสัมพันธ์กลางอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุม นอกจากน้ันกองกลางยังสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน ทั้งสื่อส่วนกลาง และสื่อส่วนท้องถิ่น ทําให้เกิดช่องทางการสื่อสารและ
ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ข่าวสาร ผลงานต่างของมหาวิทยาลัย ได้รับการเผยแพร่ในวง
กว้างผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง 

2. กองกลางได้ริเริ่ม และพัฒนาโครงการ แปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข อย่างต่อเน่ืองจน
ปัจจุบันเข้าสู่การดําเนินงานปีที่ 2 เป็นโครงการที่สนองตอบนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจวิถีพอเพียง และเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์
ของสํานักงานอธิการบดีโดยเป็นการทํางานร่วมกันข้ามสายงาน สร้างบรรยากาศแห่งความใส่ใจ ห่วงใย 
แบ่งปัน และเอ้ืออาทร ระหว่างบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 

3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ โดยจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเพ่ือสุขภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรกองกลางมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่พร้อมที่จะทํางานอย่างมีความสุข 

 4.   การจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในองค์กร ที่เอ้ือต่อการทํางาน และให้บริการอย่างมีความสุข เน้น
ความสะอาด สะดวก ปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
“สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้ผู้บังคับบัญชา สร้างความศรัทธาแก่ผู้รับบริการ” 

ค่านิยม  HEALTHY 
        Human resource comes first    :   ให้ความสําคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 Efficiency           :   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
       Accountability   :   รับผิดชอบตอ่สังคม 
       Learning organization       :   มุ่งเน้นการเรียนรู ้
      Trust                  :   มีความเช่ือใจซ่ึงกันและกัน 
      Happiness          :   ทํางานอย่างมีความสุข 
     Yield               :   มุ่งเน้นผลลัพธ ์
 
 
 

วิสัยทัศน ์
กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบรหิารจัดการ ตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อให้การดําเนนิงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 
 

 

พันธกิจ 
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1. บริหารจัดการระบบรับ ส่ง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ 
2.  สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3. อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 
4. การให้บริการยานพาหนะ และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.   สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองกลาง และบริหารจัดการอาคารสิริ
คุณากร และอาคาร 2 สํานักงานอธิการบดี (ความสะอาดอาคาร) 

 

โครงสร้างองคก์รกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ระบบบริหารจัดการที่ด ี มีระบบบริหารจัดการที่สร้าง
คุณภาพชีวิต และความผาสุกใน
การปฏิบัตงิานของบุคลากรใน
หน่วยงาน (Healthy 
organization) ควบคู่กับการสรา้ง
ธรรมาภิบาล  

1.1 โครงสร้างพื้นฐานที่ด ี
1.2 การทบทวนทิศทางองค์กร 
1.3 การพัฒนาบุคลากร 
1.4 การพัฒนาสู่องค์กรแหง่การ
เรียนรู ้
1.5 ส่งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ด ีและ
มีธรรมาภิบาล  



8	

	

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ ์ ตัวชี้วัด 

2. พัฒนากระบวนงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนากระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ  

2.1 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร  

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายของ
กิจกรรม/  
โครงการที่นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนา
กระบวนงาน  

3. พัฒนาคุณภาพ และระบบ
ประกันคุณภาพ  

พัฒนากระบวนการทํางานเพื่อ
นําไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ  

3.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิง
คุณภาพ  

ระดับความสําเร็จ
ด้านการประกัน
คุณภาพ  
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หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบ้รหิารระดับส่วนงานย่อย 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 

 

แบบท่ี 1  กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน อธิการบดี 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนด  อยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6   ระบบการควบคุมภายในของ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การดําเนินงาน
ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประสิทธิผล  และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา  ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจ  จะได้รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์
ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ  ทั้งน้ี  ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่
จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด นอกจากน้ีอาจเกิด
ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่ในการ
ควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยง   หรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจํากัดด้านทรัพยากร ด้าน
กฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาเน่ืองจากสถานการณ์  และสภาพแวดล้อม  เปลี่ยนแปลงไป   

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
สําหรับปีงบประมาณ 2556  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2556  เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากัดตามวรรคสอง    

ทั้งน้ีได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน  การ
ควบคุมภายใน  มาพร้อมน้ีแล้ว 

 
     

                     (นายธัญญา  ภักดี) 
                                  ผู้อํานวยการกองกลาง 
           วันที่      พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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          แบบ ปย.1 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี                              

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2556 

            องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
                               (1) 

                 ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 
                                  (2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน รู้รักสามคัคี 
รักษาระเบียบวินัย มีจิตสํานึกต่อบทบาทหน้าที่
ของการบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และจริงใจ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และภารกิจที่เป็น
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์กร 
 
1.2 การแสดงความคิดเห็นและเสนอรายงานเหตุ

วิกฤติ 
               

 
 
      1.3  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

1.1 การควบคมุภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ซึ่งลักษณะทางกายภาพของที่ทําการ ที่ต้ังหน่วยงาน
แยกกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  แต่มกีาร
ประสานงานอย่างคล่องตัว มีการจัดประชุมภายใน
หน่วยงานในสังกัด และมีการจัดประชุมกอง
ประจําเดือนทุกเดือน  การควบคุมภายในกองกลางใน
ภาพรวมมีระบบการเสนอรายงานและรับฟังความ
คิดเห็นที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ   
1.2 จัดประชุมผู้นําหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสนอ
ปัญหาและแนะแนวทาง  วิธีการแก้ไขปัญหาที่
พิจารณาเห็นถึงความรุนแรงเพ่ือเย่ียวยาการปฏิบัติ
ภารกิจให้ความคล่องตัว และมีความชัดเจน 
ในทางปฏิบัติ 
1.3  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบด้วย แผน
ประจําปี และแผนเฉพาะกิจ และสามารถปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มผีลจากยุทธศาสตร์องค์กร 

2. การประเมินความเส่ียง 
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงกับทุกภารกิจ 
เช่น การเงิน การคลังและระบบเอกสารราชการ 
 
2.2 ความสอดคล้องระหว่างบทบาทหน้าที่กับ 
สภาพสิ่งแวดล้อม  และ พฤติกรรมของบุคลากร
กับภารกิจประจํา 
2.3 ส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนรวม มีการ
วิเคราะห์และประเมินด้วยคุณธรรม 
 

 

 
2.1 ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือความถูกต้อง 
รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
2.2  มอบหมายภารกจิให้ตรงกับความสามารถและ 
    ความถนัด เพ่ือเป็นการเสริมสมรรถนะของ 
    หน่วยงาน ปรับสภาพแวดล้อมในองค์กร 
2.3  การประเมินกิจกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้า 
    ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และ 
    ภารกิจที่มอบหมาย วิเคราะห์หาสาเหตุและศึกษา 
    แนวทางแก้ไขเหตุอันไม่พึงประสงค์ 
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กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี                              
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

ณ วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2556 
            องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
                               (1) 

                 ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 
                                  (2) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 เข้มงวด 
 
3.2  ตรวจสอบ 
 
3.3 ติดตามประเมินผล 
 
 
3.4 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
 
3.5 กําหนดทิศทางและเป้าหมาย 
 
3.6 เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยหรือโครงการ

เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของภารกิจ  

   
 

 
3.1 ใสใ่จในรายละเอียด ลําดับและขั้นตอน 
    ความสําคญั และระยะเวลาของทุกภารกิจ เพ่ือ 
    ป้องกันข้อผิดพลาด  
3.2  ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ 
     กับภารกิจ 
3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติภารกิจ 
    เพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคและเป็นข้อมูลเพ่ือ  
    เปรียบเทียบกรณีศึกษา 
3.4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
     และใหส้นองนโยบายและยุทธศาสตร์ของ  
     มหาวิทยาลัย 
3.5 จัดทําแผน กําหนดทิศทางการปฏิบัติภารกิจ

เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
3.6 ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และนําเสนอต่อ 

มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพและ 
      ประสิทธิภาพของการปฏิบัติบางภารกิจที่เห็นว่า 
      สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพให้เกิด 
     ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บรกิารและไม่ขัดต่อระเบียบ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      4.1 ฝึกฝนและเรียนรู้เทคโนโลยี 
 
 
      4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์ 
          เครือข่ายองค์การ 
  

4.3 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรทีน่อกเหนือจาก 
          บทบาทหน้าที่ประจํา 

 

 
4.1 ให้ความสําคญัในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    และการสื่อสารเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรอย่าง 
   ทั่วถึง 
4.2 จัดทําฐานข้อมลู และแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย 

องค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก อย่างปฏิสัมพันธ์สม่ําเสมอ    

4.3 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการศึกษา 
      ฝีกอบรม เพ่ือพัฒนาความสามารถและความถนัด 
     ตามความต้องการของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
    ในการร่วมกิจกรรมอ่ืนทีน่อกเหนือจากภารกิจ 
     ประจํา 
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            องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
                               (1) 

                 ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 
                                  (2) 

5. การติดตามประเมินผล 
 
 
 

 
 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีปฏิทินการประชุม 
ประจําเดือนที่สามารถติดตามประเมินผลงานจากทุก
หน่วยงานในสังกัด อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการ
ประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติ ซึ่งมีการประเมิน
บุคลากร และหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
สรุปผลการประเมิน 
 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการอย่างมีหลักการและแนวคิดในการกําหนดกรอบวิธี 
ปฏิบัติต่อระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมภายในองค์กร 
ผนวก พันธกิจ วิสัยทัศน์ และปณิธานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนด อีกทั้งกระบวนการทั้งมวลที่สร้าง
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ  ของกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
 
 
 
                                           (นายธัญญา ภักดี) 
                                                                              ผู้อํานวยการกองกลาง 
                                                                         วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

จุดประเมิน 
(1) 

มี/ใช่ 
(2) 

ไม่ม/ีไม่ใช่ 
(2) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 
(3) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
                               ช่ือผู้ประมวล                          

            (นายธัญญา ภักดี) 
                                       ตําแหน่ง     ผู้อํานวยการกองกลาง 
                                        วันที่        พฤศจิกายน   พ.ศ. 2556 
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           ปย. 2 
กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี 

แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับหน่วยงาน 
ณ วันที่  30  กันยายน 2556 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  
(1) 

การควบคุมที่
ยังมีอยู่ 

 
(2) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(4) 

การปรับปรุง
การควบคุม 

 
(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(6) 

หมายเหตุ 
 
 

(7) 
ระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อนําระบบและฐานข้อมูลด้าน
งานสารบรรณมาบูรณาการทั้ง
ระบบ 

2. เพื่อพัฒนาการสู่โครงการระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) 

3. เพื่อนํากระบวนการและ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนภารกิจ 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ 
6. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่

ผู้ใช้บริการ 
7. เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
 
1. มีบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน
ฐานข้อมูล 
2. มีระบบ
ข้อมูล
สารสนเทศใน
การจัดเก็บ
หนังสือ
ราชการ 
 

 
 
ยังไม่เพียงพอ
ควรมีแผนกล
ยุทธ์ด้านระบบ
สารสนเทศและ
กําหนดแนว
ทางการปฏิบัติ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
- การอ้างอิงระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และขอ้บังคับ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระเบียบ คําสั่ง 
ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ อาจมีการยกเลิกแล้ว 

 
 

วางแผนกล
ยุทธ์ด้านระบบ
สารสนเทศและ
กําหนด
หลักเกณฑ์และ
แนวทางการ
ปฏิบัติให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 

กองกลาง 
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ภาคผนวก 

คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานควบคุมภายในกองกลาง   

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่  12/2556  ลงวันที่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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