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คํานํา 

 
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกําหนดขึ้นภายใต้ความเช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ด้านสังคมและการศึกษา  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกําหนดให้เป็นนโยบายการ
บริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในฐานะหน่วยรับตรวจมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมภายใน
กิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจและทุกๆ ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด โดยการจัดวางระบบการและการกํากับการดําเนินงานด้านการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดเป้าประสงค์ให้
กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงของงานประจํา และให้เป็นความเช่ือมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกลไกของการบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และ
มหาวิทยาลั ยที่ มี ก ารบริห ารจั ดการที่ ดี ต ามที่ ไ ด้ กํ าหนดประ เด็นยุท ธศาสตร์ของวิสั ยทั ศ น์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการการควบคุมภายในของ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพ่ือทําหน้าที่กํากับระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนได้ดําเนินการติดตามและ
วิเคราะห์มาตรฐานระบบควบคุมภายในของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในแต่ละองค์ประกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทั้ง 5 องค์ประกอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ทํางานวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานและการจัดทําแผนและรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีการ
ปรับปรุงระเบียบและกระบวนงานของการดําเนินงานของระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
จะมีผลกระทบต่อความสําเร็จโดยรวมของภารกิจหลักกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายและเพ่ือเกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กําหนดได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

 
 
 

          (นายธัญญา  ภักดี) 
                 ผู้อํานวยการกองกลาง 
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บทนํา 
 
1.1  ข้อมูลทั่วไปของกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

 เมื่อปี พ .ศ . 2509 ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแบ่งส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดต้ังสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 
โดยการแบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าที่ 
แผนกคลัง แผนกบริการการศึกษา แผนกอาคารและสถานที่ในเบื้องต้นไม่มีสํานักงานเป็นการถาวร จึงใช้
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสํานักงานช่ัวคราว จนถึงปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ทํา
การจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาที่สํานักงานอธิการบดีจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2517 สํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้าน
การวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่ง
ส่วนราชการของสํานักงานอธิการบดีออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการ
การศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน 
รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการ
บริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และกองกลางก็เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการ
บริหารงานของผู้บริหาร และประสานงาน อํานวยความสะดวก และสนับสนุนคณะศูนย์ สถาบัน สํานัก 
และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จํานวน 5 
งาน ประกอบด้วย 

1. งานสารบรรณ 
2. งานบริการยานพาหนะ 
3. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 
4. งานเลขานุการผู้บริหาร 
5. งานบริหารงานทั่วไป 
 

พัฒนาการของกองกลาง 

 กองกลาง มีการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา
และปรับปรุงของคณะ/หน่วยงานอ่ืน ๆ ดังน้ี 
  1. การสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะ 
หน่วยงาน มีการจัดกิจกรรม โครงการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง ทําให้ผลงาน
ต่าง ๆ ในระดับคณะ/หน่วยงานส่งผ่านเข้ามาสู่ระบบประชาสัมพันธ์กลางอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุม 
นอกจากน้ันกองกลางยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน ทั้งสื่อส่วนกลาง และสื่อส่วนท้องถิ่น ทํา
ให้เกิดช่องทางการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ข่าวสาร ผลงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง 
  2. กองกลางได้ริเริ่ม และพัฒนาโครงการ แปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข อย่างต่อเน่ืองจน
ปัจจุบันเข้าสู่การดําเนินงานปีที่ 5 เป็นโครงการที่สนองตอบนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ส่งเสริม
การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจวิถีพอเพียง การเกษตรวิถีพอเพียงพ่ึงตนเองได้ และได้เพาะพันธ์ ปลูก
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ผักและแบ่งปันกันปีละ 3 ครั้ง นอกจากได้พืชผักแบ่งปันกันแล้ว และเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่พึงประสงค์ของสํานักงานอธิการบดีโดยเป็นการทํางานร่วมกันข้ามสายงาน สร้างบรรยากาศแห่ง
ความใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน และเอ้ืออาทร ระหว่างบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 
 3. การจัดสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในองค์กร ที่เอ้ือต่อการทํางาน และให้บริการอย่างมี
ความสุข เน้นความสะอาด สะดวก ปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

เพื่อใหก้ารดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสทิธิภาพสูงสุด” 

พันธกิจ 
  1. บริหารจัดการระบบรับส่งเอกสาร บรหิารจดัการหนังสือ และผลิตเอกสาร 

  2. สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

  3. ประสานงาน อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 

  4. บริหารจัดการให้บริการยานพาหนะกลาง และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  5. บริหารจัดการพื้นที่ และส่วนอาคารของสํานกังานอธิการบด ี

ปณิธาน 
   มุ่งพัฒนา :  ระบบงานและบุคลากร 
   มุ่งสนอง  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   มุ่งนํา  :  เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนงาน 

มุ่งเน้น  :  การประสาน สนับสนุน และร่วมมือ 
มุ่งยกระดับ :  สู่หน่วยงานคุณภาพ 

  

วัฒนธรรมองค์กร 

“สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้ผู้บังคับบัญชา สร้างความศรัทธาแก่ผู้รับบริการ” 

ค่านิยม 

TEAM 
Trust        :  สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก  

รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม 
Efficiency   : มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผล 

ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียของทรัพยากรในทุกๆ ด้าน 
Attitude     : มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะ 

ร่วมขับเคล่ือนพันธกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 
Manpower  : ให้ความสําคัญต่อคุณค่าของบุคลากร โดยยึดมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัติที่ 

มีค่าที่สุด จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการ
ฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม 
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โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
( Strategic Issues) 

เป้าประสงค ์
( Goals) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ระบบบริหารจัดการที่
ดี  

มีระบบบริหารจัดการที่
สร้างคุณภาพชีวิต และ
ความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน (Healthy 
organization) ควบคู่กับ
การสร้างธรรมาภิบาล  

1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
1.2 การทบทวนทิศทาง
องค์กร 
1.3 การพัฒนาบุคลากร 
1.4 การพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
1.5 ส่งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ธรรมาภิบาล  

2. พัฒนากระบวนงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนา
กระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ  

2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร  

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรม/  
โครงการที่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนงาน  

3. พัฒนาคณุภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ  

พัฒนากระบวนการทํางาน
เพ่ือนําไปสู่องค์กรแห่ง
คุณภาพ  

3.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เชิงคุณภาพ  

ระดับความสําเร็จด้าน
การประกันคุณภาพ  
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หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบ้รหิารระดับส่วนงานย่อย 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

 
เรียน   อธิการบดี 
 

 การประเมินการควบคุมภายในของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี สําหรับงวด
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ได้ดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6  ระบบการควบคุมภายในของกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดําเนินงานของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่าง
คุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน
ประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเส่ียงที่ทําให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด  นอกจากน้ี
อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่
ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมท้ังข้อจํากัดด้าน
ทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์  และสภาพแวดล้อม  เปลี่ยนแปลงไป   

 

จากผลการประเมินดังกล่าวเช่ือว่าการควบคุมภายในของ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
สําหรับ  งวดต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุ มภายในที่ คณ ะกรรมการตรวจ เงินแผ่ น ดิน กํ าหนด   มี ความ เพี ยงพอและบรรลุ          
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากัดตามวรรคสอง   อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ  ดังน้ี  
   1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
     2. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ทั้งน้ีได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน  
การควบคุมภายใน  มาพร้อมน้ีแล้ว 

    
                                             (นายธัญญา  ภักดี) 
                                            ผู้อํานวยการกองกลาง 

                       วันที ่      พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 
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กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(2) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
     1.1 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ส่ งเสริมและสนั บส นุน ให้ บุ คลากรใน
หน่วยงาน รู้รักสามัคคี รักษาระเบียบวินัย 
มีจิตสํานึกต่อบทบาทหน้าที่ของการบริการ 
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และจริงใจรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และภารกิจที่เป็นวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังองค์กร 
     1.2 การแสดงความคิดเห็นและเสนอ
รายงานเหตุวิกฤติ 
 
 
     1.3 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 
       1.1 การควบคุมภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ซึ่ง
ลักษณะทางกายภาพของที่ทําการ ที่ ต้ังหน่วยงานแยกกันทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  แต่มีการประสานงานอย่างคล่องตัว มี
การจัดประชุมภายในหน่วยงานในสังกัด และมีการจัดประชุมกอง
ประจําเดือนทุกเดือน  การควบคุมภายในกองกลางในภาพรวมมี
ระบบการเสนอรายงานและรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมอย่าง
เป็นระบบ   
       1.2 จัดประชุมผู้นําหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสนอปัญหาและ
แนะแนวทาง  วิธีการแก้ไขปัญหาที่พิจารณาเห็นถึงความรุนแรง
เพ่ือเย่ียวยาการปฏิบัติภารกิจให้ความคล่องตัว และมีความชัดเจน 
ในทางปฏิบัติ 

1.3  มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบด้วย แผนประจําปี 
และแผนเฉพาะกิจ และสามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีผลจากยุทธศาสตร์องค์กร 

  
2.  การประเมินความเสี่ยง   
    2.1 ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงกับทุก
ภารกิจเช่น การเงิน การคลัง การบริการ
ยานพาหนะและระบบเอกสารราชการ 
    2.2 ความสอดคล้องระหว่างบทบาท
หน้าที่กับสภาพสิ่งแวดล้อม  และพฤติกรรม
ของบุคลากรกับภารกิจประจํา 
     2.3 ส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนรวม 
มีการวิเคราะห์และประเมินด้วยคุณธรรม 
 

   
       2.1 ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือความถูกต้อง 
รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
       2.2  มอบหมายภารกิจให้ตรงกับความสามารถและความ
ถนัด เพ่ือเป็นการเสริมสมรรถนะของหน่วยงาน ปรับ
สภาพแวดล้อมในองค์กร 
       2.3  การประเมินกิจกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจที่มอบหมาย 
วิเคราะห์หาสาเหตุและศึกษาแนวทางแก้ไขเหตุอันไม่พึงประสงค์ 

3. กิจกรรมการควบคุม   
    3.1 เข้มงวด 
 
     3.2 ตรวจสอบ 

3.3 ติดตามประเมินผล 
 

 
      3.1 ใส่ใจในรายละเอียด ลําดับและขั้นตอนความสําคัญ และ
ระยะเวลาของทุกภารกิจ เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด  
      3.2 ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์กับภารกิจ 
      3.3 ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติภารกิจ  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคและเป็นข้อมลูเพ่ือเปรียบเทียบกรณีศึกษา 

แบบ ปย. 1 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

     3.4 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

     3.5 กําหนดทิศทางและเป้าหมาย 
 
     3.6 เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยหรือ
โครงการเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของภารกิจ  
 
 

     3.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้สนอง
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
     3.5 จัดทําแผน กําหนดทศิทางการปฏิบัติภารกิจเพ่ือให้สําเร็จ
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
     3.6 ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และนําเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติบางภารกิจที่เห็นว่า สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพให้
เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บรกิารและไม่ขัดต่อระเบียบ 

1. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      4.1 ฝึกฝนและเรียนรู้เทคโนโลยี 
 
      4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์  
เครือข่ายองค์การ 
  
     4.3 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรที่
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ประจํา 

 

 
     4.1 ให้ความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และการ
สื่อสารเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรอย่าง ทั่วถึง 
     4.2 จัดทําฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก อย่าง
ปฏิสัมพันธ์สม่าํเสมอ    
     4.3 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการศึกษาฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาความสามารถและความถนัด ตามความต้องการของ
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการร่วมกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจาก
ภารกิจประจํา 

5. การติดตามประเมินผล   
 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีปฏิทินการประชุม ประจําเดือนที่
สามารถติดตามประเมินผลงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งยัง
สนับสนุนให้มกีารประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติ ซึ่งมีการ
ประเมินบุคลากร และหน่วยงานท่ีเป็นมาตรฐานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
สรุปผลการประเมิน 
   กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการอย่างมีหลักการและแนวคิดในการกําหนด
กรอบวิธีปฏิบัติต่อระบบการควบคุมภายใน มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมภายใน
องค์กรผนวก พันธกิจ วิสัยทัศน์ และปณิธานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนด อีกทั้งกระบวนการทั้งมวล
ที่สร้างความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ  ของ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
 
 
                                           (นายธัญญา ภักดี) 
                                                                              ผู้อํานวยการกองกลาง 
                                                                     วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
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กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2558 
 

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. 2558 
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กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  30  กันยายน 2558 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่ยังมีอยู่ 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 (6) 

หมายเหตุ 
 

(7) 

ระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อนําระบบและฐานข้อมูลด้านงานสาร
บรรณมาบูรณาการทั้งระบบ 

2. เพื่อพัฒนาการสู่โครงการระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) 

3. เพื่อนํากระบวนการและประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
ภารกิจ 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ 
6. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
7. เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 
 
1. มีบุคลากรทีร่ับผิดชอบ
งานฐานข้อมูล 
2. มีระบบข้อมูล
สารสนเทศในการจัดเก็บ
หนังสือราชการ 
3. มีระบบตรวจสอบสิทธิ์
การเข้าถึงฐานข้อมูล 
4. มีระบบสํารองข้อมูล 

 
 
ยังไม่เพียงพอควรมี
แผนกลยุทธ์ด้าน
ระบบสารสนเทศ
และกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 
   - การอ้างอิงระเบียบ 
คําสั่ง ประกาศ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งระเบียบ 
คําสั่ง ประกาศ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ อาจมี
การยกเลิกแลว้ 
   - ระบบตรวจสอบสิทธิ์
ยังมีข้อจํากัด 
   - การชํารุดของ
อุปกรณ์ 

 
 

   - วางแผนกลยุทธ์
ด้านระบบสารสนเทศ
และกําหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   - พัฒนาระบบ
ตรวจสอบสิทธิ์ให้รัดกุม 
   - การสํารองข้อมูลใน
หลายรูปแบบ 

 
 

กองกลาง 

 

 
 
ชื่อผู้รายงาน......................................... 

                   (นายธัญญา ภักดี) 
                                                   ตําแหน่ง     ผู้อํานวยการกองกลาง 
                                                          วันที่       พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 

แบบ ปย.2 
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ภาคผนวก 

คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานด้านประกันคุณภาพกองกลาง   

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่  5/2558  ลงวันที่  20  สิงหาคม พ.ศ. 2558 
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